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 یحاضالا باتك -۴
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 فورعمو هنس یه : رم نبأ لاقو . ةيحض الا ةنس بسا ١-

 ىضر ها ربا نع ”ىمّشلا نع ”ىمايإلا دیبز نع ةبعش' ان لح “ردن ايثدح راشب نب د۶ او - 0

 دقف لمف نم « رحدتف مجرب "من « اصن نأ اذه انموي ىف هب ]دن ام لوا “نإ : يلب یبلا لاق » لاق هنع لا

 راينر نب ةد'رب وأ ماقف . ءىش ىف كسلا نم سيل هلهأل هم “يل وه امان ”لبق حبذ نمو ان باصأ

 « كل دمب دحأ نع ىزحن ناو « امحذا : لاقف « ةعّذَج ىدنع نا : لاقف - حب ذ دقو -

 ' « نیل انس باصأو « هک مت قالصلا دعب حیف نم : لب بلا لاق د مربا نع ماع نع فرط لاق

 لات ais 2 ىضر كلام نب قنا نع دم نع تا نع ليعامسا الح ۹/۳ شی - چو 6۷

 2 4 2 NAG ا ا
 تاتار هک م دقن ةالصلا كمي عبد نمو « هسفنل حب ذ اعاف ةالصلا لوق حب ذ نم : ی ىنلا لاق »

 « نیلسلا هنس

 ةرضأ عج وهو « یحاضالا ةن امهريذاو < قسنلاو رذ ىبأل اذك ( ةيمضألا ةنس باب - یحاضالا باتک) هلوق

 ةنسل اب مجرت هناکو « هيف عرش ىذلا تقولا مسا نم تقعشا اهتدمسا نأكو « كنؤيو ركذب وهو « ىحضالا

 ةبجاو ريغ املأ حصو « ةيجاو اهتأ ةباحصلا نم دحأ نع حصي ال : مرح نبا لاق « اهبوجوب لاق نم ةفلاخع ىلا ةراش]

 هجو قو « ةيافكللا ىلع ةدكؤ» ةئس روبدلباو ةيعفاشاا دنع یهو « نيدلا عئارش نم امن وك ىف فالخ الو « رووملا نع

 دقي ل نکلا ةياور ىف هلثم كلام نعو ؛ رسوملا میقلا ىلع بجي' ةفيشح ىبأ نعو « ةيافكلا ضورف نم ةيعفاشل

 اقفاوف ةيكلاملا نم بوشأو ةيفنحلا نم فسوي وبأ فلاغو « هلثم ثرللاو ةعيبرو ىعازوالا نع لقنو مقلاب

 ىف صخم ريغ ةنس ىه نسل ن د# نعو « ةبجاو هنعو « ةردقلا عم ابكر هرك : دمحأ لاقو ,روبمجلا

 ثيدح بوجولا هب كسمتي ام برقأو . ها اب وجو ىلع لدي ام راثآلا ىف سیل و « ذخأن هبو ىواحطلا لاق « ایکرت

 نكل < تام اجرو دمحا و هچام نا هجرخأ « انالصم نب رشي الث حضي لف ةعس لجو نم 0 هعفر ةرب ره ىبأ

 . باجيالا ىف اع رص سيلف كلذ عمو . هريغو ىواحطلا هلا باوصلاب هبشأ فوقوملاو « هفقوو هعفر ىف فاتخا

 ىذمرتللو < رع نبأ ىلا دج دنسب هفئصم ف ةملس نب داح هلصو ( فورعمو ةنس یه : رع نبا لاق ) هلوق

 هللا لوسر ىحض : لاف ؟ ةيجاو یهآ : ةيحضالا نع رع نبا لس الجر نإ 0 مي نم ةلبج قبرط نم انسع

 مهف هنأكو « ةبجاوب تسيل ةيحضالا نأ للا لهأ دنع اذه ىلع لسعلا : ىذمرتلا لاق « هدعب نوبلسلاو هلع



 راشأ هنأكو ‹ كلذ ىلع لدي ال درجلا لعفلا ناف ؛ بوجولاب لوقي ال هنآ ممن باوجلا ىف لقب مل رمع نبا نوک نم

 مل كلذلف مقلب ىنلا لاصفأ عابتا ىلع اصیرح رمع نا ناكو « صئاصخلا نم تسيل ابن ىلا «نولسلاو » هلوقب

 تيب لک لهآ ىلع » هعفر میلس نإ فخم ثبدح ىف درو اه بوجولاب لاق نم جتحا دقو « بوجولا مدعل حرصي

 « قلطلا بوجولا ف ةعرص تسيل ةغيصلا نال هيف ةجح الو « یوق دنسب ةسبرالاو دحآ هجرخآ « ةيحضأ

 بوجولا مدعب لاق نم لدتساو . ةيحضالا بوجوب لاق نم دنع ةبجاوب تسيلو « ةريتعلا اعم ركذ دقو

 یاربطااو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأ فيعض ثيدح وهو . کیلع بنكي مو رحنلا لع بّتك و سابع نبا ثيدحي
 « ىعفارلا ثيداحأ جیرفت نم « صئاصخلا » ىف هلاجرو هقرط تبعوتسا دقو « لهذف الا هحح و ىنطقرادلاو
 . باوبأ دعب راين نب ةدرب ىبأ ثيدح ىف ءاربلا ثيدح ىلع مالكلا ىف ةيحضالا بوجو ىف ثحابملا نم ءىش قأيسو
 « باوبأ دعب ىفو:سم امهحرش ىتأيسو « ةداءالاب ةالصلا لق ځذ نم مآ ىف سنأو ءاربا ثيدح فنصلا ركذ مث

 ىف » تاياورلا ضعب ىف عقو « رحننق حجر مث لصن نأ اذه انمو ىف هب دین ام لوأ نا ه ءاربلا ثیدح ىف هلوقو

 وهو « هارت نأ نم ريخ یدیمااب عمست » لثم وه : لاقف ىلامركلا حرش اهيلعو « نا » فذح « ىلصن اذه انموي

 « بوجولا لب ات ىتأا حالطصالاب ةئسلا ال ةقيرطاا اعم نيثيدحلا ىف انه ةةسل اپ دارملاو « ردصملا ةلزنء لعفلا ليزتت ىلع

 ىف اهداريإ هجو وهو بدنلا قب بوجولا ىلع ليلد مقب مل اذاف , بدنلل وأ بوجولل نوكن نأ نم معأ ةقيرطلاو
 ةيحض الا طرش نايب دوصقلا نأب بيجأو « ةداعالاب امهيف الا عوقوب بوجولاب لاق نه لدتسا دقو . ةمجرتلا هذه
 هلوقو « كتالص دعأف سمشلا تعلط اذا : سملا عولط لبق الثم ىحضلا ةبتار ىلص نمل لاق وأ اک ومف ؛ ةعورشلا
 ءامدلا نم صاخ عو ىف لمعتسيو ةحيبذلا هب دارب و قلطي كسنلا « ءىش ىف كسنلا نم سيلو » ءاربلا ثيدح ىف
 ثلاثلا ىندملاب ءاربلا ثیدح ىف لمعتسا دقو ۰ دباع ىأ كسان نالف لاقي معأ وهو ةدابماا ینعع لمعتسب و , ةفارملا

 حيذالف ةالصلا لبق حبذ نم یا« هل كن الف ةالصاا لبق كن نم» ىرخالا قيرطلا ىف هلوف ىف اضيأ لوالا یعلابو

 وه ساعو « ميظع نزو ةلمهملا ءاطااب فيرط نبا ىنعي « فرطم لاقو » هيف هلوقو ؛ ةيحضالا نع عقب ال ىأ هل

 نبا وه ( ليعامسا ) هلق . باويأ ةينامث دعب اضيأ ىتأتو نيديعلا ىف ةلوصوم فراعم ةباور تمدقت دقو « ىعشلا
 نويرصب هلك دانسالاو ؛ نيريس نبا وه دمو < یایتخسلا وه بوبأو < ةيلع

 سانلا نيب ىحاضألا مامإلا .ةمسق صاي - ۲

 لاق ينج لا رماع نب ةبقع نع "ین تم نع يح نع ماشه اند اضف نب ذاعم اشو - ۷

 : لاق « ةعذج ىل تراص هللا لوسراپ : تلقف « ةءذج ةبقما تراصف ءاياحض هباحصأ نيب نا مق د

 ١ «اپ حض
 وه يحو یاوتسدلا وه ( ماشه ) هلوق ۰ هاب وأ هسفنب ىأ ( سانلا نيب ىحاضالا مامالا ةمسق باب ) هلوق

 « هللا دبع نب ةجعب ىتربخأ ىحي نع مالس نب ةيواعم قيرط نم ملسم ةءاور ىف ( ةجعإ نع ) هلق ٠ ريثك ىلأ نبا .

 اذه الإ ىراخبلا یف 4 ام فورعم ىعبات وهو: ردب هدج مماو « يج اهدعب ةلمبلا نوكسو ةدحوملا حتفب وهو
 ةروكذملا ملسم ةياور ىف ( ةبقع نع ) هلق . ريثك بأ نإ یحم سیلدت نم ىثخي ام ملسم ةيا ور تلازأ دقو , ثيدحلا



 ۵ ہ4۸ - ۵4۷ ثيدحلا
 ىذلا وه ةيقع نأ باوبأ ةءلرأ دعب یاس ( ايادض هبات نيب تینا مف) هلوق ۱ 7 سام نب ةبفع نأ 1

 ةبقع نأ ىلا داشأو « اضیا هيف هدروأو , ةمسقلا ىف كيرل كيرشلا ةلاکر باب و ك رشلا ىف مدقتو « ةمسقلا رشاب .

 امتمسق ىف هلکوف اذه عمو « بیصن اهبف ےک ىثلل ناك اذکو , مئانغلا نم تناك اهنأ رابتعاب بيصن ملا كلت ىف هل ناك

 اياد قلطأ ةنأ دارملا نوكي نأ لمتح رينملا نا لاق « هنم ىرقأ هيجوتلا اذهو ؛ رخآ امجوت كانه هل تمدقو

 « هبیصن دحاو لك زوحيل مهنيب ابمسق مث ةيحضالل اهبنيع نوكي نأ لمتحم و ۰ مالا هيلا لوؤي ام رابتعاب ايادحض

 . ىرأ امو :لاق , ةيكلاملا فالخ ةلأسم ىو « امیب كلذ نوكي الو ةثرولا نيب ةيحضالا محل ةمسق زاوج هنم ذخؤ بف

 حتفب (ةعذج ) اع نبأ ىأ ( ةبقمل تراصف ) هلوق . لاق اذك٠ اذه الإ ةمجرتلاب دصق هرظن ةقد عم ىراخبلا

 ليقو « دوبجا لوق وهو ةذسلا لك أ ام نآضلا نف « ماعلا ةميمب نم نيعم نسل فمو وه ةمجعملا لاذلاو یا

 3 نبا هنأ عیکو نع ىذمرتلا کحو « ةرشع ليقو ةينامث ليقو ربشأ ةنس نبا ليقف هريدقت ىف فلتخا مث . اهتود

 ىلا ةينامل عذحجي نيمرحلا نباو ةعبس ىلا رهشآ ةتسل عذب نيباشلا نيا نأ یارعالا نا نعو ۰ ربشأ ةمبس وأ رشأ
 ام رقبلا نمو ةيناثلا.ةنسلا ف لخد ام وبف رعلا رم عذجلا امأو « رمملا نم اعاذجإ عرسآ نأضلاو لاق « ةرشع

 دصب زعملا نم تناك اأو« ابيرق انه اهب دارملا نايب ىتأيسو <« ةسماخلا ىف لد ام لبالا نمو ةثلاثلا لكأ
 . باوبأ ةعبرأ

 ءاسنلاو رفاسملا ةيحضألا بسيسسإب - ۳

 le ذا یضر ةشئاع نغ » هيبأ نع مساقلا نب نه را دبع نع ”نايفس ان دح دس اشم بس ۸

 من: تلف ؟ تشفنآ ام : لاقف« ىكبت یهو ةكم لخدن نأ لبق ف رسب "تضاحو اهياع لغد عب ینا نأ

 ىنم اتك الف . تيبلاب یفوطنال نأ ريغ جام لا یضقیام ىضقاف « موآ تان ىلع هللا هبتک ما اذه "نإ : لاق

 « رقاب هجاوزأ نع لي ثلا لوسر ىحض : اولاق ؟ اذهام: تلقف « رقب محلب تی

 ةلقن مدقت دقو « هيلع ةيحضأ ال رفاسملا نإ لاق نم فالخ ىلا ةراشإ هيف (ءاسنلاو رفاسلل ةيحضالا باب) هلوق

 شم عنم نم فالخ ىلا ريشي نأ لمتحم و « نهياع ةيحضأ ال ءاسنلا نا لاق نم فالخ ىلا ةراشاو « بابلا لوأ ىف

 « ةنيبع نبا وه ( نايفس ) هلوق . ةيحضتلا ضل الا ةأرملا ةرشابم ةهارك كلام نع ءاج دقف « ةيحضتلا نبترشابم

 ١ تنايفس نع هللا دبع نب ىلع ةياور ىف ( مساقلا نب نحرلا دبع نع ) هلو . ىروثلا نایفس نم ددسم عمسي ملو
 ناكم ءارلا رسکحو ةلمبملا حتنب ( فرسب ) هلو . ضیا باتيك ف تمدق:و « مساقلا نب نمجرلا دبع تعم د

 زوحيو « تضح ىأ نوا مضب هريغو ليصالا هديق ؟ ( تسفنأ ) هلوق . کم جراغ فورمم
 ىف وه ليقو . حتفلا

 هجو نم جملا ق مدقت (رقب محلب تبنآ ىو انك الف تلاق ) هلوق ۰ مضلاو حتفلاب سافنلا فو طقف حتفلاب ضيحلا

 ىف رهاظ « رقبلاب هجاوزأ نع مب ىنلا ىحض » هلوقو . كانه انيبم هحرش مدقتو اذه نم رصخا ةعئاع نع رخآ

 تقو ابذ هنأ دارلا : لاقف هبهذم قفاويل هليوأت نيتلا نا لواحو « ةيحضألا ليبس ىلع ناك روكذملا عبذلا نأ

 اذك « ةءحضالا دع امأ لع الل اعوطق نوكيف هرهاظ ىلع لح ناو : لاق « رحنلا موي ىحض وهو ةردضألا عذ



 ىحاضألا باک - ۳ ۱ ۱ 3

 « ةيفنحلا كلذ ف فلاخو « هتیب لهأ نعو هنع یرجت لججرلا ةيحض نأ ىلع روبججلا هب لدتساو « هدعب ینخ الو لاق
 ةدحاو لك سآ یاب ىنلا نأ لقني مل : ىطرقلا لاق « لیادب كل تأپ لر خوسنم وأ صوصخ هنأ ىواحطلا یعداو
 نم كلذ ريغ لقن ا عقو ول كلذ لقنب ىضقت ةداملاو « نهددعت عمر 'ءاحضلا ىس رارگت عم ةيحضأب هئاسن نم
 : بوبأ اپآ تاآس و راسي نب ءاطع قيرط نم هحعو یذمرتلاو هجام نیا و كلام هجرخأ ام هدیژب و « تايئرجلا
 نولك ایف «هتیب لهآ نعو هنع ةاشلاب ىحضي لجرلا ناك : لاق ؟ مر هللا لوسر دمع ىلع اياحضلا تناك فيك
 « یرت اک سانلا یهانت یح ؛ نوهعطيو

 > م یک
 رحنلا موي محللا نم یہشب اه اپ - 3

 لاق » لا كلام نب سآ نع ی ريس نا نع بویا نع لع نا انربخأ ةقادص اشم 56 1 ہل ۶

 ی موي اذه "نإ ل للا "لوسراب لاقن و ماه ۰ "ريا ءال ىلا لبق جب ذ ناك نم: رحذلا مو 2 ینا |

 ”ةصخلا تب ىردأ الف « كلذ ىف هلآ صرف ۰ محل هاش نم رخ عج یدنعو  هناريج رک ذو - محا هيف
 : لاق وأ « اهوعروتف ةميتغ ىلإ "سانلا ماقو ءامبحذف نیشبک ىلإ يَ ئبلا انا مث .ال مآ ہاوس نم
 « اهوع زجَف

 ىلاعت هللا لاق و « ديعلا موي محملا لك أب ذاذتلالاب ةداملل اعابنا ىأ ( رحنا موب محلا نم ىهتشي ام باب ) هلوق
 « لضعفلا نبا وه ( ةقدص انئدح ) هلوق . ( ماعنالا ةيمب نم میفزرام ىلع تامولعم مايأ ىف هللا مسا اورک ذیل )
 هلو ءارلا ثيدح ىف اک رایت نب ةدرب وأ ره ( لجر ماقف) هلو 5 مسقم نب يها ربا نب ليعامسا وه ةيلع نبأو
 موب اذه نا « هللا لوسر اب لاقف » لسم دنع يمشلا نع دنه ىنأ ن داود ةياور ىف ( محلا هيف ىهتشي موب اذه نا )
 یمرافلا قيرط نم لسم ىف هانيور ضايع لاق« فاقلا نوك سس وه و « موره و هل ظفل قو « هوركم هيف محللا
 هيف ىهتشي هانمم لاقو ةيناثأا ةياورلا هذه میضعب بوص دفو « مورقم » یرذملا قیرط نمو « هوركم ١ ىرجسلاو
 لاق « محملا هيف یهتشپ موي اذه نا » ىرخالا ةباورل قفاوم وهف هتيهتشا اذا هتمرقو محلا ىلإ تمرق لاقي محلا
 حیذلا كرت یعلاو محلا ءاهتشا وهو ءاجلا حب ۰ هورکم هيف محلا و ةءاؤرلا باوص اني وش ضمب لاتو: ضايع
 ال ام ځذ هانعم نامیاس نب هللا ديع وأ ذاتسالا یل لاتو لاق « هوركم هوهتشي ىتح مهل الب همق هلها ءاقبإو ة.حضالاو
 « كيرحتلاب محل وه اما و طلغ انه ءاملا نوكسب ةءاورلا : لاقف ىبرعلا نبأ غلاب و ها مل وه ام ةيحضالا ىف ىزحي
 الام میضعب فلك لاقف « مهفملا م ىف ىطرفلا امأو٠ محلا ىهتشي ناك اذا اهحتفب حلب ءاملا ركب لجرلا مل لاقي
 مل نم مالك وهو لاق ةنسلا فلام هنا هوركملا ىنمم رخالا لوق وهو ىنمم الو كبرختلاب محملا یا ةياور حصي
 أو ةنسلا فلاخ هيف محملا مويلا اذه نا لوقب نآ میقتسب ال ذا ٠ هعالبال لوألا اذه ناف ثيدحلا قايس لمأتي
 دلالدا ريخأتلا ظفا فذ ريخأتلا هوركم هيف محللا هانعم نأ ةياورلا ذم فلكت ام برق أو : لاق « لمآ ما تلج
 نسح ىنمم وهو لاق قاش ,وركم هيف محللا بلط موي اذه هانعم نأ یموم ربا ظفاملا ركذ ىوونلا لاقو . تت هلرف
 عقور بلطلا نع هحيذ ا مانغاف كلذ ىلإ هلهأ جات ال نأ وه راتخاف ؛ راجلاو قیدصلاک سانلا نم هبلط یمب : سلق



 تیدلا 4٩ - ۵۵۵۰ ۱ ۱ ۷

 ۱ لوأ اش نوک نأ یبحاف  برشو لکا موب مويلا نأ تفرعو د نيديعلا ىف ىنعم اک ىعشلا نع روضنم ةياور ىف

 . ىهتشم هنوكب محملا هفصو نأو « نيتمدقتملا نيتياورلا نيب عملا لصحي ةياورلا هذه نأ ىل رپظیو « ىتني ىف عذب ام
 نوكي هل قوشتن سفنلاف حابذلاب هيف ترج ةداعلا نا ثيح نف : نرابتعاب وه ااو هيف ضفانت ال اهورکم هنوكبو

 یهتشم هن وكب هفصو تر ۰ كلذإ ةهازكلا هيلع تقلطاف الولع ريضب رثدكي یح هيلع عيملا دراوت ثيح نمو « ىهتشم
 ىلوالا ةفصلا ليصحتب زوفيل حیذلاب لجعتسا مث نمو « هءاهتنا دا را اهورکم هن وکپ هفصو ثیحو. هاح ءادتبا دارآ

 دقو « یل نیا نع تکسن دق ها لوسر اب : ىلاخ لاقف » لسم دنع یمشلا نم سارف ةياور ىف عقوو هناریچ و هلهأ دنع

 هنا رکذلاب هدلو صخ . هناريجو هلها ین هرکذ یذلا ىنمدلل هلجال یحض هنأ هدام نأ یل ربظو « اذه لکشتم

 مصام ةءاور ىف ( هناريج رکذو ) هلوق . هدیغ دنعام ىلا فودتلا نع هدنع ام هذلو ینغتسپ ىتح هدنع كلذب صخا

 ما هاوس نم ةصخرلا تغلبأ ىددأ الف) هلوق . یراد لماو ىناريجو لمآ مطل یکیسن هيف تلم یو لسم دنع

 دقو « كلذ مسي ملاسنأ نأك« هيف ثحبلا ىتايو « باوبأ دعب ىتأيس اک ك لذب هصاصتخا ءاربلا ثيدح ىف عفو دق (ال
 هلوق دنع فق ءاربلا ثيدح ثدح اذا ناكف سنأ ثيدح نب ريس نبا نغو ءاربلا ثیدح یمشلا نع نوع نبأ ىور

 ةيصوصخلا لكشتسا هلعاو « ال مأ هريغ ةصخرلا تغلبأ ىردأال ر سنآ لوب ثدح و كدمب دحأ نع یزجب نو د

 تأفک لاقپ لام ىأ زومیم ( افکنا مث ) هلوق . ایرفهنایب یتاپس اك ةدرب ىبأ ريغل كلذ توبث نم ءاج ال كاذب
 ةياورلا فو « انه اذك ( سانلا ماقو ) هلوق . حبذلا ناکم ىلا ةبطخلا ناکم نع عجر ةنأ دارلاو « هتلمآ اذإ ءانالا
 ثحبلا یتایسو « هئرحيال مامالا لبق حبذ نم نأ ىف نیتلا نبا هب كسمتف .«داعآ ةالصلا لبق حبذ نم باب » ىف ةيئآلا

 لوآلاو ؛ ىوارلا نم كش ( اهوعرجتف لات وأ اهوعزوتف ) رفصم نونو ةمجعم نيغب ( ةمينغ ىلا ) هلوق . هيف

 اهومساقا ىأ عطقلا وهو عزجلا نم اضيأ یارلاو ميجلاب ىناثلاو « اهوقرفت ىأ ةقرفتلا وهو میزوتلا نم ىازلاب
 « نْغلا نم ةصح ذخأ دارلا امناو محللا نم ةمطق دحاو لك ذخاف حبذلا دعب اهومسنقا مبنا دارلا سيلو ٠ اصصح

 فالتخالا لصالا ىف هرهاظ ناك ناو أدحاو ىنمملا نوكي ریرقتلا اذمبف « ءىش لك نم ةصحلا ىلع قلطت ةمطقلاو ٠

 را موي 'ىحضألا : لاف نم بيس - ه
 ىبأ نع ةركب ىبأ نبا نع دمحم نع بوی انك دح باهولا "دبع انثدح مالس نب د او - ۰

 . ضرألاو تاوامسلا لا تلخ موي هتنيبك رادتسا دق ”نامزلا "نإ » لاق غیب یبلا نع هنع "لا ىضر ةرکب

 ىذا رشم بجرو « مكرهلاو .ةجحلا رذو ةدشقا وذ تايلاوتُم ثالث : مرح ةمبرأ امم ؛ ارهش رشع انا سلا

 : لاقف « همسا ريغب هینسهس هنأ اننظ ىتح تگسف . لعأ ةلوسرو هللا : ايلق ؟اذهرهش 7 نابمش و ىدامج نيب

 رينب هيكسيس هنأ انتظ ىتح تکض ۰ لعأ هاوسرو هلل : ال ؟ اذه بي : لاق . ىلب : الق ؟ ةجحلا اذ سیل

 هنأ انيظ ىتح تكف . لع ةوسرو هللا : الق ؟ اذه موی ىأف : لا : ىلب : انلق ؟ ةربلا سيلأ : لاقف « هما

 ا : ع لاق - ملا و 07 "ناو : لاق . ىلإ : الق ؟ رحّضلا م وي سبأ : لاقف « همنا ريغب هيمسوس



 نع ملا 3 ر نوقلتسو . اذه 1 رهش ىف «اذ» 0 دلب ىف ءاذه 34 وب ةمارحک « مارح مكيلو کضارمآ و :لاق

 نم ضعي لملف « بئانلا هاش غبي الأ . ضعب باقر کضعب برف ًالالض يدمپ اومجرب الف الأ . کلاعا

 الأ : لاق مث _ قق یبلا قّدص : لاق هرکذ اذإ دمع ناكف همس نم ضعب نم 4 ىعوأ نوكي نأ هثلوب

 ۱ «؟ تذلب له الأ « تاب له

 موو سبل أ » لاق تبح رحنلا ىلا مويلا ةفاضإ نم هذخآ دينملا نبا لاق ( رجلا موب ىحضالا لاق نم باب ) هلوق
 ماللا و لماكلا رحنلا دارملا نأ ةعامجا بهذم ىلع باوجلاو لاق « موبلا كلذ ىف الا رع قبب الف سنجلا ماللاو « رحنلا

 رشاعلا مويلاب رحنلا ضاصتخاو : تلق . « بضغلا دنع هسفن كلب ىذلا ديدشلا » هل وقک لاکال اريثك لمعتست

 زوجف ىنه ىف الإ هلثم ءاثمشلا ىبأو ريبج نب ديعس نعو « یرهاظلا دوادو نيريس نب دمو نمحرلا ديع نب ديمح لوق

 هلمچ ادرع ىحضالا مويب تريمأ » هعفر صاملا نب ورع نب هللا دبع ثبدح كلذل سمت نأ نكد « مايأ ةلالث

 هلوق عم فيعض لوالا مويلا ىلا رحناا ةفاضاب كسلا : ىطرقلا لاقو ؛ نايح نبا هحمص تيدا « ةمالا هذه هللا

 رحنلا مای نأ دارأ نوكب نأ لمتحو ( ماعنالا ةميوب نم مهقزرام ىلع تامولعم مايأ ف هللا مسا اوركذيل إل ىلاعن
 رفنلا موي هيلي ىذلاو رقلا موي هيلي ىذلاو رشاعلا مويلا وه یحضالاف « هصخم مسا اهتم داو لكا ةثالثلا وأ ةعبرآلا
 هدارم ليقو «راطقالا عيمج ىف ىحاضالا هيف رحنت موب هنأ هدام : نيتلا نبا لاقو « تالا رفنلا موي عبارلاو لوالا

 مويلا ىعفاشلا دازو . هدعب نيمو. ىف اضيأ حذو : كلام دازو . هب لاق نمع هلةن مدقت اک یمی « ةصاخ هيف الا جدال

 نبا ةبلس ىنأو زی زملا دبع نب رمع نع وهو رپشلا رخآ ىلا ليقو « لئاقا هزءي ملو مايأ ةرشع حببذي لیق و لاف « عبارلا
 نبا هاورام جرخأو . دييقتلاب صن دورو مدعب اكدمتم مزح نبا هب لاقو  مهريغو راسي نب نايياسو نمحرلا دبع
 ءامهلا حیحم دنس اذهو : لاق « هلثم علي ىنلا نع الاق راسي نب نامل سو نمحرلا دبع نب ةمل- ىنأ قيرط نم ةبيش ىلأ
 ءىش هيلي ىذلا بابلا ف لبس نب ةمامأ یا نع قأیسو : تلق . هب لوش نأ لسرملاب جت نم مزايف لرم هنكل

 امیت لاطب نبا لاق . یعازولا لاق یمفاشلا لوف لثع و «دمحاو ةفينحوبأو ىروثلا لاق كلام لوق لثع و « كلذ نم
 ثيدح روبملا ةجحو . رشاملا دعب مايأ ةئس ةداتق نعو ٠ نيلوقلا نبذه ريغ ةباحصلا نع لقنپ مو : ىواحطلل
 « عاطقنا هد ىف نكل دمحا هجرخأ « حبذ قیرشتلا مايأ لک فو « رحنم ىنم جاجف » هعفر معطم نب ريبج
 . اضيأ دمحأ نمو كلام نع ةياور الإ اراهن عرشت اليل عرشت اهنأ ىلع اوقفتاو « تاقا اجرو ىنطقرادلا هلصوو
 قو « ملا ف هحرش مدقت دقو نمحرلا دبع وهو ةركب ىبأ نبأ نه - نیریس نبأ وهو ۔ دم تیدح فنصلا ركذ م
 بجرو هأوق ىلا تایلاوتم ثالث) هلو . ةءارب ريسفت ىف اذكو . هنم “یش جملا باتكن م « ینم مايأ ةيطخلا باب د
 نايبب قيلأ لوالا نكل مرحاب أدبف ةدحاو ةنس اهدع نم مهنمو « نيتنس نم اهدع وهو باوصلا وه اذه ( رضم
 ىلاعت هلوقب دارملا كلذ نأو مرحلا ربشألا ىلاوتت كلذب نأ اعاز لاوشب هلدبآو ابجر طقسأ نم ذشو « ةيلاوتلا
 هذه ىف كشر ناك هنأك نيريس نبا وه ( هبدحأو لاق ) هلوق . نيتلا نبا هاكح ( ربشأ ةعبرأ ضرالا ىف اوحيسف )
 نأ ) هلوق ٠ « رکذ » ىئبيمشكملا اور ىف « هركذ اذا دمع ناكسف » هلوق اذكو . هريغ اور ىف تنبث دقو ةظفللا

 ليصالا ةياور ىف عقوو « هيف امہفتو 4 ايعو رثك | ىأ واولاب رثک ال اذك ( همم نم ضمب نم هل ىعوأ نوكي



 ۹ 6۵00 - ۵۰0۱ ثيدحلا
 ا سال

 لاق» هلوقو ل مو ىف : ۳ حل اطاا و بحاص لات و 4 حارشلا ضعب ابحجرو ةراعرلا نم ءارلاب « یعرآ » لمتساو ۲

 نيبو <« هعمس نم ضعب ه هلوق نيب لصف یوارلا نکسلو « ثيدحلا ةيقب وهو قلي ینلا وه لئاقلا « تغلب له الا

 یلصااب رحّتلاو 'ىحضألا صاب - ۱ ٩

 لاق مف نع هلل ”ديبع الح ثراحلا نب الاخ ای لح یدناا رڪڪر ۵فا ن ع اشم — 000|

 هل "ینلا وخدم یتهیا : تا "دیبع لاف . © رجلا ف mi هلا دبع ناك »

 امهنع "لا ىضر رع نا نآ عفان نع دقرف نب ريثك نع "شیلا انثادح ریکب" نب ی اشو - ۲

 <! ىلصأ اب رحنیو ذی خلي ھا لوسر ناك » لاق هع

 نبأ هاود ايف كلام لاق « كلام دنع ةصاخ مامالا ةئس وه لاطب نا لاق ( ىلصملاب رحنلاو ىحضالا باب ) هلوق

 ركذو . خذلا ةفص هنم اويلعتماو ¢ نيش لع هدعر اوذیل و 3 بايملا داژ. هلیف دحأ جذب الا كلذ لعفب )ر : بهو

 € لصلاب رجب و عید 2 ىنلا ناک » عوف م یایلاو « فرقوم اههدحأ : نيرج و نم رع نا ثبدح فلؤاا هدف

 هتيحضأ زربب مامالا نأ كلام بهذم ره : نیل نبا لاقو « كاذب حرصاا عرف رلا تردا ةلالدب لصلا هپ دیر

 : فرعلا نبا لاقو ٠ 4 مو مل كلذ لعفی مل نم: لاقن بضصم وبأ وه و هباحأ شوءب غلابو , كايه خذیف لص

 اليلد هل رآ مو لاق « بذي نم ناک نا مامالا بذي ىتح حیذب ال كلامو ةفينح وبأ لاق
 - 7-1 لا ١ نع ۰ 3

 نيني رک د ی و . نينرقأ نيشبكب علم یبلا ةبحضأ باپ ۷

 “ن ونس ن ودا ناكو . ةنيدملاب ألا e انکو لاق لمس ْئ ةمامأ اب "تع دیعس و ې لاتو

 رام نب "سنآ تعم لاق بینص نب ززماا دبع انثدح ةبمش ان دح رس ایا ىأ نب مدا شرم - ۳

 [ ۷۳۹۹ ءهدحف ۰0۹4 ۰۰۵۸ ۵۵0۵ : ق هفارطأ - ۰۰۰۳ ثيدحلا ]

 هلل لوسر ناد سنأ نع ةبالق ىبأ نع بويا نع باهولا "دبع انثدح ديعس نب ةيبنق اتم - 64

 « هديب احذف « نی نينرثأ نيشبتكح ىلإ انكنا قلك
 . 2 ۰ ۳ ملا صو رع ا.

 سنا نع نيريسر نا نع بول نع : نادرو نب ماحو لیعاس| لاقو ۰ "بو نم بودو همی ات

 هنع شا یر ماع ù ةبقع نع 2 ريجلا نآ نع ديزي نع ثیللا الح دلاخ نب 7 اشم - 06

 « تنأ هب حض : لاقف ب "یبل هرکذف « وع قبف« ااحض هتباحص ىلع استپ اد هاطعآ ھھھ ئنلا نآ

 یراا ام ٩۰ ج۷ - م



 ىحاضإلا باتک ۷۳ ۱ ١١
 ا ا ا ال م يع لم

 ىأ ىف نأضلا لخ شیکلاد « نالدتعم نانرف امهم لكل ىأ ( نينرفأ نيشبكب يب ىنلا ةيخأ باب ) هلوق
 یهو « نيشبكللا ةفص ىف ىأ (نيذيمس ركذيو ) هلوق ۰ عبرأ اذا ليقو ی اذا ليقف هئادتبا ف فاتخاو « ناک نس
 ديم نب جاجحلا قيرط نم هحرحس ىف ةناوع وأ هجرخأ , هنع ةدانق نع ةبعش ةلا ور نم سنأ ثيد قرط ضعب ىف

 قيرط هلو . ةبعش نع ظوفحلا وهو «نين مس هيف سيل و هذع ةرءش قيرط نم بابلا ف فئصملا هفاس دقو ۰ ةبعش نع

 نآ نع را ةا نع ةملس ىبأ نع ليقع نب دمع نب هللا دبع نع ىروثلا نع هفنصم ىف قازرلا دبع ابجرخأ ىرخأ

 اههددأ حيذف نیءوجوم نيحلمأ نين رفآ نيني نيميظع ني شبك یرشا ىحضإي نأ دارأ اذا ناك ويلي ینلا نا و ةر ره

 قازرلا دع قيرط نم هجام نبا هجرخأ دقو «غالبلاب هلو دیحوتلاب هلل دوش نم هتمآ نع رخالاو دم لآو دمع نع
 دقو« هيف فلم هدنس ىف روكذملا ل.ةع نباو : ىلوأ لوالاو نيلا لد هلوأ ةثلثع « نينيم » ةخسنلا ف عقو نكل
 « عقار ىبأ نع نيسحلا نب ىلع نع هنع مپاک ورع نب هللا ديبعو كيرش و دم نب ريهز لاقف : هدانسا ىف هيلع فاتخا
 عفار ىبأ ثيدح ىف هتياور ف سیلو . ناقيرط ثيدحلا اذه ىف هل نوكي نأ لمتحيو . ىرت اک ىروثلا مهفلاغو
 لاق « ء.نيءوجوم نيحلمأ نينرقأ نيشبك لب ىنلا عيذ» رباج نع رخآ هجو نم دواد وبأ جرخأو . « نينيم » ظفل
 دقو ‹ ةمحضلا ف ىصخلا زاوج هيفو « ءاصخلا ءاجولاو « نییفن الا عوزنم  زمحلاب و مبجلا مضل یعب -ءوچولا یاطما

 ءوسو ةموهزلا هنع قنيو ابیط محللا ديفي ءاصخلا نال ابيع اذه سيل نكمل« وضءلا صقنل لمعلا لهآ ضعب ههرک
 ةقلخلا لماك ىأ «لخ شركب ىحض» ظفلب یذمرثا هجرخآ یذلا یعی ديعس یا ثيدح : ىنرملا نبا لاقو ٠ ةمأارلا
 ديعس نب یح لاقو ) لۆ ۰ نيتفو ىف عقد كلذ نوكي نأ لاهتحاب بقءتو « نيءوجوم ةياور درب هاينا حطة مل
 نم جرختسملا ىف يعل وبآ هلصو (نونمسإ نوبلسلا ناكو ةئيدملاب ةيحضألا نمسف انك : لاق لوس نب ةماما ابأ تمس
 مدحأ ىرتشي نوملسملا ناكر هظفل و ىراصا الا وهو دمع نب ىحب ىتربخأ ماوملا نب دابع نع لح نب دجآ قيرط

 ةيكلاملا ضعب ناك نيتلا نبا لاق ٠ بيجي ثيدحلا اذه : دمحأ لاق « ةجحلا ىذ رخآىف اهحذيو اهنمسبف ةيحضألا
 ىحضي رب ىنلا ناك ) هلوق . یددادلا هلاق « قحأ ةمامأ ىبأ لوقو ءد وهل اب هيشتي الثا ةيحض الا نيم هركي
 ةياورلا هذهو « هتياور ىف یاسنلا هنيب سنأ وه كلذ لئاقو » قيرطلا هذه ىف اذكم ( نيشكب ىحضأ اأو نيدبكب
 « عابتالل نیشبکب ىحضي ناك هنا سنا لوق ةدايز هذه ىف نكل . ةنيبم اب ةروكذملا ةبالق ىبَأ ةياورو ةرصتخ
 ىلا ) ةبالق ىبأ ةيادد ىف لوق . لضفأ ةيحضالا ىف نآذعلا لاق نم هب كسمتف ؛ كلذ ىلع ةموادلاپ راعش] اضيأ اريفو
 ربغالا وه لاقيو « رنک | ضايبلاو ضايبو داوس هيف ىذلا وه ةلمبملاب حامآلا (هديب امهحذف نيحامأ نین رفأ نيشيك
 نا هلاق سل الا شب الا لاقيو ؛ دوس تاقبط هنوص للخ ىف ىذلا ضیپالا وه : یاطخلا دازو , یعععالا لوقوهو

 داوس ىف رظنب ىذأا لیقو < ةرمح هولعي ىذلا ليقو . ةيحضالا ىف ض.بالا ليضفت ىف ةيمفاشلا كسء هو « یارعالا

 كلذ کحو « ضيبأ كلذ ادع امو دوس هنم هذه عضاوم نأ ىأ ؛داوس ىف كريبو داوس ىف لک ابو داوس ىف ىثميو
 قأيسو «حلمالاب هفصو هيف سيل نكل اذک اهنع ءاج ىذلا ثيدحلا دارأ هلعلو « بب رغ رهو ةشئاع نع یدرراذا
 , هرظنم نسل ليقف : ةفصاا هذه رایتخا ىف فلتخاو ء ىرخأ ةرم ىف ناك هلعلف تب نا هجرخأ اباسم نأ ابرق
 هایش عبسب ةيحضالا نا ةيعفاشلا لاق مث نمو « ةيحضالا ىف ددعلا رایتخا ىلع هب لدتساو « هج ةيثكو همحشل ليقو
 ' هلجعي دحاو نم رك أب ىحضي نأ دارأ نم نأو ؛ هبسع دز باوئلاو رك أ اهن قارملا مدلا نال ريعبلا نم لضفأ
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 فالح هنکلا نيكاسملاب قفرأ اذه : ىوونلا لاق « رحنلا مابأ ىلع قبرفتلا بابحتسا ةيعفاشلا نم یایورلا کحو
 مو لوا ىحضأ ددعب یحضی نآ دارا نم نأ هنم مزلب الو « ةينثتلا رایدخا ىلع لاد ثيدحلاو لاق اذك « ةئسلا

 لوق وهو ىثنالا نم لضفأ ةيحضالا ىف ركذلا نأ هيفو ةنسلل افا اخم نوكي نأ رحنلا مايأ ىلع ةيقبلا قرف مث نينثاب
 ' نال رکذلا ىطب وبلا ىف هصأ نع امهدحأ ىمفادلا نع نيلوق هيف ىعفارلا کحو « ىلوأ ىثألا نأ ةاور هنعو ؛ دمحأ
 « ميوتتلا داع ديصلا ءارج ىف كلذ ركذي الو ىعفارلا لاق« ىلوأ شآلا نأ ىناثلاو ؛ حصالا وه اذهو بيطأ هم
 ىلع رركذلا ةيلضفأ حصألا : ىبرعلا نبا لاقو . دلت مل ین ىثالا دارأ وأ « ركذلاب ىدفت الف ةميق رثك | یئالاو
 زاوج ىلع قافنالا عم مجألا نم لضفأ هنأ و نرفالاب ةيحضلاا بایحتسا هيفو « ءاوس امه لیقو اياحضلا ىف ثانالا
 هسفنب م ذلا یحضلا ةرشابم بايحتسا هبفو . نرقأا روسكم ىف اوفلنخاو « هل نرف ال ىذلا وهو مجألاب ةيحضتلا

 را بيط عم رظنملا نسح عمتجا نإ : ىدرواملا لاق « ان ولو ةفص ةيحضالا ناسحتسا ةيعورشم ىلع هب لدتساو
 مث ءاضيبلا ابلضفا :ةيفاشلا رثكأ لاقو . رظناا نسح نم ىلوأ ربا بيطن ادرمنا نإو « لضفا پف محللا ىف

 ( هديب اممذف ) هلوق ٠ باوبأ دعب سنأ ثيدح دئاوف ةيقب یأیسو ۰ ءادوسلا مث ءاقلبلا مث ءاربغلا مث ءارفصلا

 ی ( سفأ نع نيريس ن د نص بوأ نع نادرو نب ماحو لیعاما لاقو ) هلوق ۰ ابب رق هيف ثحبلا ىف أيس

 وهو ليعامسا ثيدح اماف ؛ ناريس نب دمت الو . ةبالف وبأ وه لاةف بربآ خيش ىن نةثلا باهولا دبع افلاع امجآ
 وهو ؛ ناحيمص نيقيرطلا نأ ىلا هنم ريصم وهو « ثيدح ,انثأ ىف باما ةمبرا دعب فنصلا هلصو دقف ةيلع نبا
 ( بويأ نغ بیهو هعبات ) هلوق . هقيرط نم لسم هلصوف نادرر نب مهاح ثيدح امأو . امبفایس فالتخال كلذک

 امر نل ۰ باوصلا وهو متاحو ليعامسا ىتباور ىلع بيهو ةعباتم نرفابلا مدقو ۰ رذ ىبأ ةيارر ىف عقو اذك

 نبأ لاق « كلذك هقبرط نم ليغامسالا هلصو دقو « ىنقثلا باهولا دبع اعباتم ةءالف یآ نع بوبأ نع هاود اء]
 ةعبانملاو « ةرك اذملا ليبس ىلع لمءتسي لوقا نال « بيهو همبات م اینا و « ليعامسا لاق ر الرأ لاق امنا : نيتلا
 لو « لوصالا ىف ليعامسا قب رط ىراخبلا جرخي مل هقالط] ىلع اذه ناك ول : تلف . لمحتلاو لقنلا دنع لمعتست
 هلوق ٠ هل دنتسم ال ةرک اذلا ىف الإ كلذ لمءتسي ال ىراخبلا نإ لاق ىذلا لب « رك اذلا ىف مزاج لا قيلعتلا رصحني

 .زدملاو نأضلا نم معأوه ( منغ ءاطعأ) هلوق . ةكرشلا باتک ىف فنصلا هنیب « بیبح ىبأ نبا وه (ديزي نع ثيللا)
 ملا ق نآ لمتح لک ىلمف : ةبقمل نركب نأ لمحو. ل ین ريمضلا نوکب نأ لمتح ( هتباحص ىلع ) هلوق

 : ثيدحلا ىف لاق يح ىطرقلا حنج هيلاو ءىلا نم نوكست نأ لمحو  اعزبأ مهنإب امتمسقب سو ب ىنلل اکسام
 نيب ابمسق ناكنإ : لاطب نأ لاقو . نیبلسلا لام توب نم اویلع ردقب ۸ نم ىلع اياحذعلا قري نأ هل ىغبني مامإلا نإ
 منا ةمسق باب ةكرشلا ف ىراخبلا هل مجرت دقو . ةاكرلا نم ىبف ءارقملا ا صخ ناك ناو .ىنلا نم ىبف ءاردغالا

 ناكولالإو ,لدعلاب الا لکوب ال وهو منم دحاو لك! هيطمإ ام ةبقعل نيب رب ىنلا نأ مهف هنأكو « اهيف لدعلاو
 نال در ىلا جاتحتف ليدعتلا ةمسق امو« ءازجألا ةمسق امف ىنأتي ال مالا نآل . هيلع رسل هیارل كلذ لكو
 محللا ىف ةمسقلا تعقوو . م اب ىحض ب ىناا نوکبب نأ لمتح و : تلق . ديمإ ريرحتلا ىلع اهتءسق ءاوتسا
 ةلمبملا حنفب ( دونع قبف ) هلوق با وبأ لبق رينملا نبا نع ههجوت مدقت ک ءازجالا ةمسق ةمسقلا ن وکتف
 هالا مغدتو '؛ ناءةعر ةد أ عمار « لوح هيلع یو ىعدو یرف ام زعاا دالرآ نم وهو« ةفضخلا ةانئملا مضو
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 ةياورلا ىف هلوقب دارلا نيبي اذهو « رپشآ ةس نا زملا نم 79 لاطب نبا لاقو ‹ نادع لاقيف لادلا ىف

 نم حذجل الإ لاقي ال دوتملا نأ مرح نبا معزو + ملا نم تناكابنأو , ةحدج , ابيرق ىضم ا ةبقع نع ىرخألا

 ینلا ليقو « شرکستسا ىذلا ىدجلا دوتملا نأ « کسحا , بحاص مالک ىف عقو اع حارشلا ضعب هبقعتو « رعملا

 نع ريكب نب ی قيرط نم هتياور ىف قبمولا داد ( تنأ هب حض لاقف ) هلوق ٠ عذجأ ىذلا وه لیقو. دافسلا خلب

 3 لامت هللا هاش نإ هدول ىذلا باپلا £ ةدايزلا هذه ىف ثديلا او € كدب دحل اف ةصخر الو / ثيللا

 یهو  ةمجرتلا هذه ىف ةبقع تبدح داراب دارأ فذصلا نأكو « ةدحاولا ةاشلاب ةيجضألا ءازج] ىلع هب لدتساو
 تاأرجأ ةدحاو حبذ نف « رابتخالا ىلع لب بوجولا ىلع سيل كلذ نأ ىلع لالدتالا  نيشبكي لل ینلا ةيحض

 لضفألا : یعفاشلاک لاق محملا ةرنک ىلا رظن نمو « نيدبكب ةيمضالا ىف عابتالا لضفألاو « ريخ وف داز نمو هنع

 « ءىث قلاب ىنلا لعفب لدعي الو , ةيكلاملا نم ببشآ ىعفاشلا قفار : یرعلا نا لاق « رقبلا مث نأضلا مث لبالا

 , اهريغو لبالا لمشي هناف ىأ « ىلصملاب رحنيو جذب ناک- ابیرف ىضاملا ىثعي ۔ رمع نا لوقب كسا نکع نکد

 یا ناک» رمع نبا ثيدح نم قييبلا جرخآ دق : تاق . شبكلا وهو ىلوأ E E لاق

 0 عازنلا عضوم ىف اصن ناكل ابا ناك ولف « ارورج دج ل اذإ شبكلاب و انايحأ دوز اب ةي دلاب یحضب کب

 نم باب د ىف رقبلاب ئاسن نع یحض جلي ىذلا نأ ةشئاع ثيدح ىتأ سو . لاقم هيفو عفان نب هللا دبع هدنس ىف نکل
 ىف رظنيو داوس ىف أطي نرفأ شبكب ما ال ىنلا نا » ةشئاع نع ةورع ثيدح ىف تبث دقو « هريغ ةيحض حبذ

 « ىحض مث, دم ةمأ نمو دم لآو دمع نم لبقت مهللا ها ےب : لاق مث هحذ مث هعجضأف , داوس ىف كرببو داوس

 هينيع ظحالع طاحأ امو هنم كورولا عضاومو هفالظا نأ دمرت لا داوس ىف أطر اهوق : ىباطخلا لاق . لم هجرخأ

 ضيبأ هندب رئاسو « دوسأ هجو نم

 ككدمب دحأ نع یزجمت ناو « زعلا نم عاذجلاب حض : ةدرب ىأل گر ىلا لرق اپ - ۸

 ىضر بزاع نب هاربلا نع » ساع نع فرط انث دح هللا دبع نب للاخ انثدح دادسم شرم - ٩
 ر 7

 . م "داش کناف : يب هللا "لوسر 4 لاقف ءةالصلا لبق ةد وبأ 4 لاقيت یل لاخ ی , لاق امهنءهللا

 "حبذ نم : لاف مث . كرينل ”حلصت الو امحتذا : لاق « زملا نم ةعّذَج نجاد ىدنع نإ « مقا لوسراپ : ةلاقف

 « نیلسلا نس باصأو هک دقف ةالصلا دمب حبذ نمو « هسفنل حبذي اماف ةالصلا لبق

 یمشلا نع ةوادو مساع لا لاقو . مثلا نع ثيرح نع ميكو“ همباتو . مهراد مش ن 2 ةد ”ةعبات

 وشام اح نضوخألا وبأ لاقو ١ « 0 یدنء» ىبءشلا نع سارفو " دیب ز لاقو « رنا قانع" ىدنع»

 »€ نآ قاع « عذج "قانع » نوع نبا لاقو . « ةءذج قانع 2

 لاق ءارتلا نع ةفيتنج ىلأ نع ةملس نع ةبمش انثدح_رفعج نب دمع انثدح راغب نب دم اش - ۷

 هبسحأو : ةبمش لاق - ةعذج "الإ یدنع سيل : لاف « اهدبآ لَك یبلا هل لاقف « ةالصلا لبق ةدر" ۳ عبذ»
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 6 كدمب دحأ نع یزج ناو 4 اهماكم التجا : لاق . دم م نم ريخ یه : لاق "

 ۳ ةعذج یار ١ لاقو 0 ىناا نع سنأ نع دم نع فرا نع نادرو نب ملاح لاقو

 نأ ىلا كلذب راشأ ( كدعب دحأ نع یرج ناو « زعملا نم عذجلاب حض ةدرب ىبال و ینا لوق باب ) هل

 انچاد یدنع نا و ىناحصلا لوق ىف تهدفت ىتلا ةعذجلا « امعذا و اقا ىتلا ةياورلا ىف 2 ىنلا لوق ىف ريمضلا

 ىحض ) هلوق ٠ یمشا وه ساعو « ليقع نزو ةلع« فيرط نبا وه ( فرظم انادح ) هلوق ۰ « زهلا نم ةعذج

 فيفختو نونلا رسكب وهو راين نب ةدرب وبأ» یحاضالا لوأ ىف ىعشلا نع ديبز ةياور ىف (ةدر وبأ هل لاقي ىل لاخ

 ليق دقو ؛ راصنألا ءافلح نم ىولب وهو ديبع نب ورع هدج مساو ءیناه همساو ءار هرخآو تحت نم ةائثملا ءابلا

 نع ىنعجلا رباج قيرط نم هدنم نبا جرخأو « حصالا وه لوالاو ةريبه نب كلام ليقو ورمع نب ثراحلا هما نا

 ركذ مث « اننالص دمب انکسن ام ريثكاي : لاقو ء اريثك هلي ىذلا هامسف اليلق ىلاغ مسا ناک و لاق ءا رلا نع یمشلا

 سم لرقو نيتنثا ةنس ىلا شاعو دهاشنا و اردبو ةبقعلا ده نع ةدرب وأو فيعض راجو « هلرطب بابلا ثيدح

ب ةيحضأ ثدسأ ىأ ) م اش كتاث) هلوق .دودحلا ىف ىتأيس ثيدح ىراخيلا یف هلو نیمی رأ و
 ۱ عفت مع وه ل

 دنع سارق ةياور فو ءةالصلا دعب حبذلا باب » ىف نسر « هلهال همدقب محل وه امئاف  دیبز ةاود ىف عقو اک هب

 ةب ونعم : نامش ةفاضالا نأ كلذو . م ةأش هلوق ىف ةفاضالا تلكشتسا دقو « كلمال هتاع ءىش كاذ و لاق مام

 ۰ مويلا ف برض هانعم مويلا برضكى ب وأ ديز مالغك ماللاب وأ ديد ماکت نم ةردقم امإ ةيونمملف ٠ ةيظفلو

 ةاش ىف ةسا ماسقالا نم ءىش حصي الو « هجولا نسح و ديز براضك اهو معم ىلإ ةفاض» ةفص ىف ةيظفللا امأو

 یسپک اهلا لاق , م

 نس امل سيلو سأتس و تولا فا أت ىلا نجادلا ( انجاد ىدنع نا ) هلوق ٠ ةيحضأ ريغ ةاش هلوق عقوم محل

 ةعذجلاو ۰ كنؤملاو رکذلا هيف ىوتساف هنع ف مولا ,احبضا تويبلا فا اب ام ىلع املع ممالا اذه راص الو ۰ نيعم

 ةاش هلوق باوجلا ىف را عفرآ ةيحضأ ةاش هناش نأ دعا ال ةدر ابأ نأ ىل ربظ, یذلاو :

 « قانع اندنع ناف , هنابپ قأیس اک یرخالا ةباورلا ىف عقوو « زعملا نم امأ ةياورلا هذه ىف نيب دقو « اما مدقت

 بصي ملو ؛ ةغللا لهأ دنع زملا دلو نم ينالا نونلا فيفختو نيعلا حتفب قانملاو « نيل قانع » ىرخأ اور قو
 ہا. نإ » هلوقب نيب هنأو ىثئالاو ركذلا ىلع قاطت امنأو لمحت نأ تقحتسا ىنلا یه قانملا نا همعز ىف ىدوادلا

 . اأ عضو نس ةريفص املأ « نبا قانع » ینعم ناف « ثيدحلا ليوأت فو ةغالا لقن ىف طاغ : نيتلا نبا لاق ٠ نأ

 ام : لاقف كي ىنلل كلذ ركذف « رحسب هتحيبذ حذةدرب ابآ نا ء ةمشح ىلأ نب له قيرط نم ىتاربطلا دنع مقوو
 كلذ نايب فاسو : تلق . ثيدحلا « زعملا نم ةءذجالا یدنعام : لاقف « حضف بهذا « ةالصاا دعب حيذ ام ةيحضألا

 قو « نيئاش نم ىلا بحأ یه , ىرخأ ةياور ىف دازو < ةياورلا هذه بقع فتصلا اهركذ ىنا قيلاعتلا ركذ دنع
 ركذ امب اذه لکشتسا دقو . اهتسافنو اشنا نيک ال عفنأ و ال بيطأ املأ ینعااو < محل ىتاش نم و ممل ةياود

 نأ قتعلاو ةيحضالا نيب قرفلاب تيعاو انا سا كارو وعلو سفن قّبع نم لضفأ نيسفن نم نأ

 هللا ىلا برقتلا هيف بلطي قتعلاو ۰ نيتلي زا نم ىلوأ ةنيمسلا ةدحاولا نوكستف محللا ةرثك اف بلطي ةيحضالا
 هديغ ىلع هتعفر ىضتقي فصو دحاولل ضرع نإ معن « ةدحاولا قتع نم ىلوأ نينثالا قتع نوکسف ةبقرلا كفب
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 یرخالا ةياورلا ىف عقوو . نیاسلل هعفن مومعل ىلوأ ةنأب نيققحلا ضعإ مزج دقف  ىدغتملا لضفلا عاوتأو ملاک
 لاقو « لدبلل !منانسأ تطقس ىتلا ةئسملا نأ ىدوادلا نع نيتلا نيا ىكحو «ةنسم نم ريخو یهو بابلأ رخاوأ ىف ىلا
 ةئسلا ىف رفاحلاو فلظلا تاذ قو ةسداسلا ةنسلا ىف فخلا تاذ ىف نوكيو « 4" قلي ىذلا ىلا نسلا ةئللا لما
 ىف ( كريخل حلصت الو اذا لاق ) هلو . نسمو لث وهف ةثلاثلا ىف ةاشلا هو لخد اذا : سراف نيا لآقو « ةثلاثلا
 نم لسلو « كدعب دحا نغ ىرحتال مث« ممل : لاق ؟ اهحيذأا» : ,مامالا لبق حيذ نم باب » ىف ةبتالا سارف ةباور
 دحأ نع ىرجت ناو » بابلا اذه رخارآ ىف اک ءاربلا نع ةفيحج ىبأ ةياور ىف اذدكو « لا یزجت ناو » هجولا اذه
 زومبم ريغ هلوأ حتفب « ىزحب » هلوقو « كدعب دحل ةصخر امف تسيل و » ةمث> ىنأ نب لوس ثيدح ىفو « كدعب
 نبا لاق « اهنع یضقنال ىأ (ائيش سفن نع سفن یرجت ال) هنمو ‹ ىضق ىأ !ذکنالف ىنع ارج لاقي « ىضقت ىأ
 زوحي نكلا : لاق ءزمحلا كرتو حتفلاب باوصلاو ىضقت ال عضوم ىف زمملاو مضا اب ءىرجب ال نولوقب ءاهقفلا : یرب
 ةعبس نع یزج ةئدبلا نولوقب ميم“ ونب : «ساسالاد بحاص لاقو . كنع ارجا لاقي ء ةيافكسلا ىمي زمحلاو مضلا
 نم ىلع بقعت اذه فو (اثیش سفن نع سفن یزعت ال )*ىرق امو ‹هلوأ حتفب یرعت ذاجحلا لهأو  هلوأ مضإ
 عقو نكل « ةيحضالا ىف زملا نم عذجلا ءازجاب ةدر, ىبأ صيصخت ثيدحلا اذه فو . هلوأ مض عنم ىلع قافتالا لقت
 دحال اف ةصخر الو » ابيرق مدقن اک ساغ نب ةبقع ثيدح ىفف « ةدرب بأ ريغل كلذ ريظنب يرصنلا ثيداحأ ةدع ىف
 حلا اذه قو : تلق .ةدر یال صخر 6 ةيقعل ةصخر اذه ناك ةظوفحم ةدايزلا هذه تناك نا : قولا لاق « كدعب
 نإ : هيف لاقي ام برقأو « ىناثلل عوقولا ءافتنا ىضتقا رخالا ىلع مدقت امییأف  مومع ةغيص امهم لك ف نال « رظف
 عنام الو « ىاثلل ةيصوصألا تویلب تخسف لوالا ةيصوصخ ن وكن وأ , دحاو تقو ىف امهنم لكل ردص كلذ
 لاکشالا اذه نع- ىطرقلا هعبتو - نیتلا نبأ لصفنا دقو « اع رص هريغل عنملا رارمتسا قایسلا ىف عقب مل هنال كلذ نم
 « هل حقت مل هرخآ ىف ىتلا ةدايزلا نأ ىلع ءانب كلذ لاق هنمكل « ىر ثيحي نسل ريبك ناک دونعلا نوكي نأ لاهتحاب
 نيدلا نبا مالكب نيرخأتملا ضعب كسم و « دوتملا ىف ةغللا لهآ لوقل هتءداصم عم اهدوجو عم هدام متي الو
 دحأ یجنشوبلا هقا دبع قي رط نم قويبلا دنع اهناف « حیحصلا جرخم نم ةجراخ (هناف  ديحي سيل و « ةدايزلا فعضف
 , ىراخبلا هقاس یذلا دنا اب ثيللا نع ريكب نر ىحب نع اهاور « ملعلأ نوذف رئاسو هقفلاو ظفحا ىف رابكسلا ةع الا
 نب ميهاربا نب دمحأ قيرط نمو دحاولا دبع نب ديبع قيرط نم « قزوجلل قفتلا , ىف ثيدحلا تبار کلو
 ىأر ال هنأاکف « ةظوفحم تناك نا قبلا لوق ىف رسلا وه اذهف , هيف ةدايزلا تسياو ريكب نب يحم نع امهالك ناحلم
 ةصخرلا مهل تبث نيذلا نأ مهضعإ مالك ىف عفو دقو 2 ثودح يف ثيدح اهبواد لع لخد نوكي نأ ىشخ درفتلا
 ىفالإ لاب حرصتلا امف سيل كلذ ف تدرو ىنا ثيداحالا ناف « لکشع سيل و عما لكشتساو < ةسخ وأ ةعبرأ
 هحمصو دحا و دواد وبأ جرخأ دقف كلذ ادع ام امأو « قبلا ف ماع نب ةبقع ةصق ىفو نيحيحصلا ىف ةدرب ىبَأ ةصق
 لاق ؟ هب ىحضأفأ عذج هنأ تلقف « ةب حض لاقف اعذج ادوتع هاطعأ مینا ناد دلاخ نب ديز ثيدح نم نابح نبا
 رقشأ نب رم وع نغ » می نب دابه قيرط نم هجام نباو نابح نبأ حيمص فو ۰ دحآ ظفا «هب تیحضق « هب حض معآ
 نم طسواا یناربطلا فو « ىرخأ ةيحضأ ديعب نأ عقب ىنلا ءمأف « یحضالا موي ودغي نأ لبق هتيحضأ حيذ هنأ
 ج اجلا هجرخأو « هب ىحضي نأ همأف زعملا نم اعذج صاقو ىبأ نب دعس ىطعأ یب ىنلا نا » سابع نبأ ثيدح
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 اذه هللا لوسراي : لاقالجر نا » ةريره ی ثيدح نم کام لاو ىلعي ىبألو ؛ فمض هدنس قو ةشئاع ثيدح نم

 : لاق ؟ هب ىحضأفأ امهريخ وهو نيمس زعلا نم عذج اذهو لوزوم نأضلا نم عذج
 هدئس قو «ريخلا هلل ناف ةب حض

 ملا ءادتبا ىف كلذ نوكي نأ لامتحال , ةيقعو ةدرب ىلأ ثيدح نيبو ثيداحألا هذه نيب ةافانم ال ةنأ قحلاو . فعض

 ٠ نال كلذ تلق ناو « كلذ ىف ةصخرلاب ةبقعو ةدرب وبأ صتخاو « ىزحي ال زملا نم عذجلا نأب عرشلا ررقت مث
 صوصخ ین ال ءازجالا قاطم ىف تمقو امنا ةكراشملاو « كلذ ىفةدرب ابأو ةبقع اوکراش ءالؤه نأ معز ساذلا ضمب

 امأو ٠ ةالصلا لبق ج هنوكل ةداعالا قلطم الإ هئيدح ىف سبل و رقشأ نب رع وع مهف دا نم مهنمو « ريفلا عنم
 یزجت نلو ابحذا :راصنألا نم لجرا لاق ع هقا لوسر ناد یراصنالا ديز ىبأ ثيدح نم هجام نا هجرخأ ام

 ىلعي وأ هجرخأ ام اذكحو , راصنالا نم هناف راب نب ةدرب وأ ةنأ ىلع لمح اذبف « كدعب دحأ نع ةعذج

 ش ىدنع نا لاق « كنم یزج ال : تلي هللا لوسر لاقف ةالصلا لبق حيذ الجر نا » ةفيحج ىبأ ثيدح نم ىتاربطلاو

 ناو « ةبقعو ةذر فال الا ريغلا نع هيفنو دحل ءازجالا تبثي لف ءدعب یزج الو كنع ىرمت : لاقف  ةهذچ

 ی صاصتخا ىف راظنلا ىغبني : یہک افلا لاق  ملعأ هقاو اجرخع حصا ةدرب ىبأ ثيدغ هتمدق ىنلا عمجا رذعق

 رارقتسا لبق ناك كلذ نأ امهدحأ نيبجو هيف نا : لاق ىدرواملا نأب بيجأو « هيف رسلا فشكو محلا اذهب ةدرب

 ناك ول هنال « رظن لوالا قو : تاق . هاوس نم هزيم ام هتین صولخو هتعاط نم لع هنأ ىناثلاو « یتشتساف عرشلا

 ٠ مدقت اک هريغ ددعا ءارجالا توبث ضرفلاو : هريغل ءازجالا مدعإ حرمنا دغب هريغل كلذ عوقو عنتمال اقباس

 وهو « اقلط زوجي ىعازوألا هبحاصو ءاطع نعو ۰ روبجلا لوق وهو یزجمال زعلا نم عذجلا نأ ثيدحلا قو

 مدع لء عامجالا کش ضايع برغأو « طلغ وأ ذاش وهو : یوونلا لاقو « ىعفارلا هاکح ةيعفاشلا ضعبل هجو

 ین ىنعم نوكيو « هديغ دجم مل نمب كلذ دبق هلئاق نوک نأ لمتح نکل و صنلل رداصم ءازجالاو لبق ۰ ءارجالا

 دنع هيلع لمعلا نا : ىذمرتلا لاقف نأضلا نم عذجلا امأو « دجو نم ىلع الو# كلذ ىف هل نذأ نم ريغ نع ءازجالا

 ناك ءاوس اقلطم ىرحيال عذجلا نأ ىرهزلاو رع نا نع هريغ یکح نکل « مريغو لَو ىنلا باح نم معلا لهآ

 نم ةعامج هازعو مزح نبا لاق ةبو « فارشالا »ىف رذنلا نبا رع نبا نع هاكح نمو ؛ هريغ نم ما نأضلا نم

 رباج ثیذح هيف حص دقو , دحي مل نمي ادیقم اضيأ كلذ نوكي نأ لمي و « هزاجأ نم ىلع درلا ف بنطأو فلسلا

 ممريغو قاسلاو دواد وبأو لسم هجرخأ « نأضلا نم ةعذج ا وحذف مكيلع رصي نأ الإ ةنسم الإ اوعذت ال » هعفر

 متوحي ناف  ةنسم الإ اوصذت ال نأ كا بحتسپ ریدقتلاو « لضفألا ىلع هولح مهنأ روما نع یوونلا لقن نكل

 ةمالا تعجأ دقو : لاق , ىرجبتال اهتأو نأضلا نم ةعذجلا عشنا, حيرصت هيف سيل و : لاق . نأضلا نم ةعذج اوحذاف

 | رح ناو « همدعو هريغ دوجو عم نأضلا نم عذجلا نوزوج رولا نال « هرهاظ ىلع سيل ثيدحلا نأ لع

 اذكو , ابيرق ةيضاملا ثيداحألا روپمجل لدبو : تلق . هلبوأت نيعتف « همدعو هريغ دوجو عم هنامنب ىرهزلاو

 لجر ثيدعححو « هجام نا هجرخأ « ةيحضأ نأضلا نم عذجلا زوج » هعفر اهب أ نع لاله تنب لاله ما ثيدح

نم قوم ام قوم عذجلا نا : لاق یھب ىنلا نا » عشامم هل لاقي ميلس یب نم
 ۳ هجام ناو دواد وبأ هجرخأ ی ىلا ه

 هقادبع نب ذاعم ثيدحو « ةنب نم نم لجر هنآ هدنع عقو لب « ییاحصلا مسي مل نكل « رخآ هجو نم ىتاسنلا هجرخأو

 « یوق دنسب یاسنلا هجرخأ « نأضلا نم عذب يي هلا لوسر عم انيحض د سماع نب ةبقع نع بيبح نبا
 ثيدحو
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 ریست مسا

 نولئافلا فلتخاو . فءض هدنس قو ىذمرتلا هجرخأ « نأضلا نم ةعذجلا ةيحضالا تمعن » همفر ةريره ىنأ

 دنع حصالا وهو ةيناثلا ف لخدو ةنس لك أ ام هنأ اهد>أ : ءارآ ىلع هنس ىف -روبمبا مو نأضاا نم عذجلا ءازجاب

 هاکحو رهشأ ةعبس املاث « ةلبانلاو ةيفنحلا لوف وهو ةنس فصن اهنناث « ةغملا لهأ دنع ربشآلا وهو ةيعفاشلا
 نيب ةقرفتلا ام.ماخ ؛ عيكو نع ىذمرلا هاکح ةعبس وأ ةتس ابار « فا رفءزلا نع ةيفنحلا نم « ةيادحلا» بحاص

 یز ال اهعباس « رشع نبا ابسداس « ةينام نا نوكيف نيمره نيب وأ ةنس فصن هل نوكيف نيباش نيب دلوت ام
 تناك اذا هنا « ةيادملا و بحاص لاق دقو « لاق اذک « لطاب بهذم هنا : لات و ىبرعلا نا هاكح امظد نوكي ىتح
 عذجأ ول : ةيعفاشلا نم ىدابعلا لاقو « تأزجأ ديعب نم رظانلا ىلع تهبتشا تاینثا اب تطلتخا ول ثيح ةميظع
 «مالتحالاب امإو نسلاب ام غولبلاك كلذ نوكيو عذمجي نأ لبق ةنساا تع ول ك ازجآ هنانسآ تطقس ىأ ةئسلا لبق

 ىا ( ةالصلا لبق حبذ نم لاق مث ) هلو . لعأ هقاو , ابابق عنجأ وأ ةنسلا لمكتسا ام عذجلا : ىوغبلا لاق اذكهو
 ةنس باصأو) ةتدايع ىأ ( كسا مت دقف ةالصلا دعب مذ نمو ) ةيحضأ سيلو ىأ ( هسفنا جذب امناف ) ديما ةالص
 ىف یذلاو « راين نب ةدرب ىبأ ةصق دعب عقو مالكلا اذه نأ ةياورلا هذه ىف عقو اذكه . مهتةيرط ىأ ( نيم )

 ةالصلا دعب ةبطخلا ىف عقو هل ىلا نم مالک اذه نأ یمشلا نع ديبز ةياور نم ابي رق یاس اک تاياورلا مظىم

 أدينام لوأ نا : لاقف بطخم ی ىنلا تمم , هظفل و دمتملا وهو كلذ لبق ناك هل عقو امي ةدرب ىب باطخ نأو

 لبق تحيذ هقا لوسراي : ةدرب وأ لاقف . انتنس باصأ دقن اذه لمف نف رحنتف عجرت مث لصن نأ اذه انموب نم هب
 دعب ىحضالا موب جلي هلا لور ائيطخ ه لاق ءاربلا نع يعشلا نع روصنم قيراط نم نيديعلا ىف مدقتو < لصا نأ
 لاقن ؟ هل كسن ال هناف ةالصاا لبق كسن نمو ۰ كسناا باصأ دقن ا:كسن كنو انتالص ىلص نم : لاقف ةالصلا
 . ىلاعت هقا ءاش نا ءداعأ ةالصلا لبق بذ نم باب »ىف ابيرق اذه ىف کج ا نایب ىتأيسو « ثيدحلا ركذف « ةدرب وبأ

 كلذکن اكول ةنأب ىواحطلا هدرو ۰ هب ىحضي ام دسفأف ةيحضالا مزتلا نم ىلع ةيحضألا بوجو ىلع ةب لدتساو

 ام نايب هيفو , بدنلا ةمج ىلع ناك ةداعالاب الا نأ ىلع لد كلذ ربتعي مل املف  ابلثع, مولبا ىلوالا ةميق ىلا ضرعتل
 وه ام ماك->الا ىف عجرملا نأ مدقت ام ريغ دئاوفلا نم ثيدحلا فو . ةداعالا بوجو ىلع ال ةيحضألا ىف ىرحي

 عسيمج معي دحاولل هاطخ نأو « رذع ريغب ناک ولو هثم هريغ عن و كح هتما ضءإ صخب دق هلأو ٠ لب ىلا ىلا
 هنم مهفي ناك ولو « عذجلاب ىأ ةب حض ةدرب ىبال هلوق نأب رمشب قايسلا نأل « ةيصوضخلا ليلد ربظي ىح نيفلكملا

 قاحلإ عطق كلذ ةدناف نوكت نأ لهتحيو . ,كدعب دحأ نع ىوجت نلو د هل لوقب نأ ىلا جاتحا ال كلذب هصيصخت
 «یرخآ اهئاكم حبذا » هلوقب لدتساو . ىوق وهو ظفلا درجم نم ذوخأم كلذ نأ ال روكذملا كسحلا ىف ةب هريغ
 بوجو ىلع ةيحضالاب مالاب ةحرصملا ظافلالا نم كلذ ري غو « اهب حض» ظفل فو « اكسن دعأ , ظفل قو
 نمل ةيحضألا ةيعورشم ةيفيك ناب دوصقملا ااو « كلذ نم ءىش ىف ةجح الو : « مهفلا ه ف ىطرقلا لاق « ةيحضألا

 اذهو « هنم طرف ام كرادت هجو هل نيبف . الج وأ أطخ عورشملا هجولا ريغ ىلع اهعقوأ نم وأ اپامفی نأ هادأ
 یزمنال : لفنلا ةالص ىف لاقي اك « باوثلا الو ةبرقلا دوصقم هل لصح ال ىأ « كدمب دحأ نع ىزج ال » هلوق ىنعم
 انآ دقو لیلا ميهاربا ةعيرش نم ةيحضالا نأب بوجوأل مهضعب لدتسا دقو : لاق « ةروع رتسؤ ةرابطب الا
 ىلا ليبس الو ةيجاو ميهاربا ةعيرش ىف تناك اهنأ ىلع ليلدلا مهمزليو ۰ هبچومب لوقت انا هيف ةجح الو « هعابتاب
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 ماكحأ دعلا ةيطخ ىف سانلا معي مامالا نأ هيفو . لعا هللاو , اف یا ةيصوصخلا حيبذلا ةصق ىف ةلالد الو « كلذ لع
 دقو ؛ روبمبا لاق دو « هتيب لهأ نعو لجرلا نع ةدحاولا ةاشلاب ةيحضألا ىف ءافتک الا زاوج هيفو . رحنلا
 نع ةدحاو ةاشب ىحضإ نأ زوج ال : ىناطخلا لاقو ؛ هركب : ىروثلاو ةفينح ىبأ نعد , لبق هيلا ةراشالا تمدقت
 تشي ال خسنلا نأب بقعلو « « هريغ ةيحض حببذ نم باب » ىف ىنألا ةئاع ثيدح هيلع لد ام خسن ىعداو « نينا
 قند ىلع عقو اذإ الإ حصي مل ةنسح ةين قفاو ناو لمعلا نأ هيفو : ةرج یآ ني دم وبأ خيشلا لاق « لاتالاب
 برا مرك هيفو . « هلهأل همدق مهل وه اما » هلوقل ةيحضألا مهل ريغ نم دیملا موب محللا لك] زاوج هيفو . عرشلا
 رجالا مل تبثأف كلذ عمو راخدالاو لك الاب ةوهشلا نم اهيف مهل ام عم ةيحضألا هديبعل عرش هن وكل ىلاعتو ةلاحيس
 ثي رح نع عیکو هعباتو ‹ مهارباو ىعشلا نع ةديبع هعبات ) هلوق : ماي | الو بیئآ قدصت نم مث , جیذلا ىف
 اهرسكو ةانثلا دی دشآ و ةلمبملا حتفو هلوأ منهب بتهم نبا وهو ريغ متا ةغيصل ومف ةديبع اما : تلق ( یمشلا نع

 وهو « ىعخنلا ىنميف « ميهارباو » هلوق امأو « ةصقلا هذهب ءاربلا نه ىنعي ىعشلا نع هتیاورو « ىضلا ةدحوم اهدعب
 ةفيصإ وهو ثيرح ةعباتم امأو « دحا ول عضوملا اذه ىوس یراخپا ىف ةديبعل سیل و « عطقنم يهاربا قب رط نم
 هلو دقو « عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف انآ هل امو قوکلا ىدسالا ورع همماو رطم ىبأ نبا وهو ريغصتلا
 نا » ءاربلا نع يمشلا نع ثيرح نع عيكو نع ىركسعلا ناثع نب لپس قيرط نم ىحاضالا باتک ىف نیشلا وی
 «دارفالا » ىف ىنطقرادلا ىلع بقعت اذه قو « اپم ىفوأ زملا نم ةعذج یدنع » هيفو ثيدحلا ركذف « لأس هلاخ
 . « ةئيمس زعم ةعذج ىدنمف لاق و ظفلب هقيرط نم هئاسو ثيرح نع اذه, درفت ىموم نب هللا دبع نأ معز ثيح
 نم ملم هلصو دقو « لوحالا نابلس نبا وف مصاع امأ ( نبا قانع ىدنع یمشلا نع درادو مصاع لاتو ) هلوق

 نيد ال : لاقف رحت موب ىف هالي هقا لوسر امبطخ , ظفلب ءاربلا نع یمشاا نع هنء دايز نب دحاولا دبع قي رط
 دواد امأو . «كدمب دحأ نع ةءذج ىزج الو - هرخآ ىف لاقو نبل قانع یدنع : لجر لافف . لصی ىت> دحأ

 خذ راين نب ةدرب ابأ هلاخ نإ د ظفلب ءاربلا نع یمشلا نع هنع میشه قي رط نم اضيأ مم هلصوق دنه ىنأ نبا وهف
 ىدنع نإ : لاقذ . اکسل دعأ : لازف < یراد لمأ و زارجو لهأ معطل  هيفو ثيدحلا - لب ىنلا حيذي نأ لبق

 دیبز لاقو ) هلوق «ك دعب دحأ نع ةعذج ىز# الو , كيتکيسن ريخ یه : لاق « مهل ىناش نم ريخ یه نبا قاع
 لوأ ىف فا لا ابلصوف رؤصم ةدحوملا مث ىازلاب وهو ديبز اور امأ ( ةعذج ىدنع : یمشلا نع نما رفو

 فلولا اضبأ اباصوف ىح نبا ةلءم هرخآو ءارلا فیفخت و ءافلا رسكب وهو نمارف ةياورامأو « كلذ ىحاضالا
 ءاسهف نيوثتلاب وه ( ةعذج قاذع رو هنم ائدح صوحالا وبأ لاقو) هلق . «داعآ ةالصلا لبق حبذ نم باب » ىف
 هل ندیعلا ىف ءاربلا نع یمشلا نع هند روكذملا هجولا نم فلؤألا اماصو رمشمملا نبا وهو هذه روصام ةياورو

 اميج نيظفللاب ءاربلا نع یمشلا نع هتياور ىف نأ ىنمي ( نبل قانع « عذج قانع) هللا دبع وه ( نوع نبأ لاقو )
 نم روداو ناء الا باک ىف نوع نا ةياور فل لا لصو دقو . هعبات نمو روصنم ظفل و هعبات نم و مصاع ظفل
 دمع نع هتياور ىف هب دمحأ حرص و ليبك نبا وه (ةبلس نع) هلوق ٠ روكذملا ظفللاب نوع نبا نع ذاعم نب ذامم قيرط
 هلوق ٠ هرکذ ىضاملا راين نبا وه (ةدرب وبأ غیذ) هلوق . روهاملا باحصلا وه ةفيحج وبأو , دانسالا اذهب رفمج نبا
 یه لاق هيسحأو ةبعش لاق ) هلوق ۰ «یرخآ اهناكم حيذا » هو ىف هایب مدقت دقر ۱ هوا حتفو ةدحوم ( افدیآ)

 یراب مد © ۱۰ ۲۳ م



 _ انا بانک ۷۳ ۱۸

 ابلعجا ) هلوق ۰ كشي لو « ةنسم نم ريخ ىف » لسم دنع ةبعش نع یدقملا ىماع ىبأ ةياور ىف ( ةنسم نم ريخ

 صالا رهاظ ناك ولو هنال ,هيف ةلالد الو 0 ةيحضألا بوجو یعدا نم آلا اذهب كس دقو . ابحذا یا ( اہناکم

 ىف ن وكب نأ نم معآ وهو ‹«دومقملا ليصحتل ةداعالاب سالا ن وک نأ یافت لوألا داسفإ 8 رف نآ الإ بوچولا

 مالا نوكي نأ لمتحمو « بوجوأل ةداعإلاب سالا نوک نأ لمت : ىعفاشلا لاقو « اب ودنم وأ ايجاو لضالا

 الف « ىحض نم دادع ىف نوكيل ةداعالاب هرمأف « ةيحضأ عقت ال ةالصلا لبق ةيحضتلا نأ ىلا ةراشالا ةداعإلاب

 « یحض) نآ مدحأ دارأف رشخلا لخد اذا » عوفرلا ةلس ما تب دح ىف بوج وا مدع ىلع ةلالدلا اندجو كلذ لمقحا

 عنعال ةدارالا ىلع قیلعتلا نأب بوجولاب لاق نم باجأو . ةدارالا ىلا كلذ لكي مل ةبجاو ةيحضألا تناك ولف : لاق

 « بحي ال جحلا نأ ىلع لديال كلذ ناف « دارلا نم شکسلف جحلا دارآ نم : ليق اک وپف « بوجولاب لوقلا

 نم مدقت امل ةداعالاب سالا درج« بوجولا توب بوجولا مدع ىلغ لدی ال كلذ نوک نم مزل: ال هنأب بقعتو

 یالا بابلا ىف هلصو نم رکذ مدقت )خا نادرو نب اح لانو ) هلوق ۰ لا هلا و رهاظاا ره و لاكلا ةدا را لامحا

 نع ماشه ةیاورو بوبأ نع ة.اء نب ليعامسا ةياور ىنعي « امتدح لئم »لاق هتک « هظفا لسم قسي مو 6 هلق

 نب ريس كر ندع

 هديب "ىحاضألا حبذ نم اپ - ۱ ٩

 .. نیشبکب يلب یبلا ىَّحض » لاق سنآ نع ةدادق انثدح”ةبعش اندح ساب نآ نب مدآ شم - ۸

 € هديب اممحم ذف ¢ و س امیحافص ىلع لق ضا و تب رف ¢ نا

/ 

 ليكوتلا زا وج ىلع اوقفتا دقو « ىلوآلا وه وأ كلذ طرتشي لهو ىأ ( هديب ىحاضالا عذ نم باب ) هلوق
 , اهدههي نأ بحتسی نکا هرکی مک أ دنعو < ةردقلا عم ءازجالا مدعب ةياور ةيكل املا دنع نكل ؛ ردافلل اهف

 ةبعش ةياور ىف اذك ( ىحض ) هلوق . هيلب ام مث ىلوأ مهوأو « ايباتكح وأ ايد وأ اضئاح بینتسب نأ هركبو
 ةدانق نع اضيأ ابرق ةبتالا مامه ةياور ىفو « ةداتق نع ابي رق ةينآلا ةناوع ىبأ ةياور ىف اذكو ىضاملا لعفلا ةذيصب .

 مامه ةياور فو ةناوع ی ةاور ىف داز (نيحلمأ نيشبكب ) هلوق . كلذ ىلع ةموادملا ق ربظآ وهو « ىحضي ناک م

 همدق اعضاو هتیآرف) هلق . باب لبق ةبالق ىبأ ةياور ىف هلثم مدقتو « ابی رق نایتآیسو « نین رفأ » ةداتق نع امهالك

 ةلعبم ءاح هرخآو ءافلا فيفختو ةلمهملا داصلا رسكب حافصلاو ٠ هذ دنع امجنم لک حافص ىلع ىأ ( امیحافص لء
 ةفاضإ نم وبف « امهنم لك ىف كلذ لعف ةنأ ىلا ةداشإ ىنث ام و « ةيحضالا هج و نم د>اولا بن اجلا دارملاو بنا وا

 عوقد ىف ربظأ لوالاو « رکو ىمسو » ةناوع ىبأ ةاور ىف ( کہو ىمسي ) هلوق . عیزوتلا ةداراب ینثلا ىلا عملا
 ىف ابطرتشا نم نابب حئابذلا ىف مدقت دقو « يذلا دنع ةيمسنلا ةيعورشم مدقت ام ريغ ثيدحلا قو . يذلا دنع كلذ
 اوقفتاو ‹ نم الا ةيحضألا قدع ةحفص لع لج رلا عضو بابحتساو ةيمسقلا عم ريبكتلا بایحتسا هيفو « خذلا ةفص

 نيكسلا ذخأ ىف خاذلا ىلع لهسأ نوكسيل نما بناجلا ىلع هلجر عضيف رسبألا بن اج ا ی نوكي ابءاجضإ نأ ىلع

 راسبلا ہدیہ اهسأر كاسماو نيهلاب



 ۱۹ 6۵۰ - 000 ثيدحلا

 ا ا و تک مت
 هت لب ق رغ نا لجر ناعأو . هريغ هيحص حب ذ نم ا تح ۱۰

 . نمدیاب نيكضي نا هنانب ىموم وبا رماو ديأب نيّكضي نأ هئانب أم

 نه فا یضر شام نعد هيبأ نع مساقلا نب نج رآ دبع نع نايفس انادج "بقا شو - ٩

 ”رمأ اذه : لاق . معن , تلق ؟ تسيقأ ؟ كلام : لاقف « ىبأ ناو ف رسب عم للا “وسر “لع لخد : تلاق
 نع و وا لوسر یکتضو . تیباب ىفوطتال تأ ريغ جالا یفقیام ىضقا . مدآ تاب ىلع هللا هبتک ع ۲ 7 ۳

 « رقبلاب راس

 لجر ناعأو ) هلق . طارتشالا تسيل اهلبق ىلا نأ نايب ةمجرتلا هذهب دارأ ( هريغ ةيحض حبيذ نم باب ) هلوق

 رع نا تيأر » لاق رائد نب ورع نع ةدبع نا نع قازرلا دمع هلصو اذهو 0 ابحذ دنع ىأ ( هندي یف رع نا

 رثالا اذه : ريالا نبا لا. « نمط رمع ناو اهسأر ىف لب كس لجرو « ةلوقعم ةكراب یهو یی« ةندب رحتي

 نا ها و ف ءاجو ۰ ة انتسالا اہ تقحتلا 22و رشم تناك اذا ةنامتسالا نأ ةهج نمالإ ةجرتلا قب اطر ۷

 ىلع ىنعأ : لاقن هتیحضآ عجضا لب ىذا نا » راصتالا نم لجر ثيدح نم لو هجرخأ عوام شرب دح ريغ

 € ك ردتسلا 0 ف ماحلا هلصو (نويديأب نيدضا نأ هئانب یو٥ وآ مأو) هلو . تاق هلاجرو 5 هناعأف ۱ یتیحضآ

 نیکشاسن نحيذي نأ هنانب می ناكى مود ابا نا » عفار نب بيسملا قيرط نم امهالك نرخ ىف ولبب انا عقوو

 دقو : تلف . هتهارك كلام نع دم لقنو 5 ةأر( ةحوذ زاوج هيف : نیا نبا لاق . حي هدنسو « نبی اب

 ىف رمالا نأ دارآ وأ ابابق یا ةجرتا ف هلع نوكي نأ لمتحف « ةجرقلل نابم رشالا اذهو . انيمم جابذلا نف قبس

 ركذ مث . امسفنب عذلا رشابتالو اهتيحضأ عذ ىف لكوت نأ ةارلا ىلوألا ةيمفاشلا نعو « ىحضملا رايتخا ىلع كلذ

 هلأ لوسر ىحضو 5 هرخآ فو. مدآ تانب ىلع هلأ هکر مآ اذهر هفو فرصا تدضاح امل ةشئاع كبد فنصملا

 « عادولا ةجح ىف ةرقب هئاس نع قب یبنا رحن » رباج ثيدح نم لسلو « رقبلاب هئاسن رع 2

 ةالصلا دب حب فا ساب - ۱
 ۳ مگ ٤ ت ل

 یر ءاربلا نع مش ترم لاق دیبا ینربخا لاق ”ةبعش ایم لح لاهم نب جاحح شم - 0

 «رحنتف مجرم «ىلصن' نأ اذ“ انموي 5 ”لوأ "نإ : لاقف بطخم مع یبلا تمم » لاق هنع لا

 وبأ لاقف ءىش ىف كسلا نم سيل « هلهأل همدي محل وه امناف رح نمو ءان "باصأ دف اذه لف نف

 ناو « ام اکم اجا : لاقف « ة٠ نو ةعاذ> ىدنعو ؛ لصا را لبق تع ذ نا لوسراپ : مدر

 « كد دحأ نع - فوت زا یز

 م ركذأسو 0 اب رق هحرش مدمت كفو < ةدر ىبأ ةصا ق ءآ ربا گرا دح هيف ركذ ( ةالصلا كعمل ذاا باب ( هلوق

 باوثلا لكس ىأىفوت ىنعمو ‹ ىوارلا نم كش قوت وأ ىوجت ناود هيف هلوقو , اهدعب ینلا ىف ةمجرتلا هذم قاعتي



 یعع وهف رجنأ اذا 'ىفو لاقي « كش الو واو ريغب < قت ناو » هيب نع ءاريلا نب ديزي قيرط نم دمحأ دنمو

 هلوأ حتفب یرج

 دامآ ةالصلا لبق حبذ نم ساپ - ۲
 م. ۶ 3 4 5

 هلل و J نع سا نع دغ نع بويا نع مدارا ن لبعاسا ایت دح نا دبع نبع انظم س ۱

 "نأكف « هناریج نم ةه رک ذو محلا هيف یمتشی" موب اذه : لحر لاقف . "دمیلف زالصلا لبق حب د نم » لاق
 ؟ال مآ ةمخ را تب ىردأ الف « كلي لا ف صخرف ٠ نيّتاش نم ريح ذج ىدنعو - هرذت لَ ىنلا بس ٤ ۰ - 4 2 24 بت مگ نس 5

 « اهومب ذف ةمينغ ىلإ سانلا أةكسنا مث - امم ذف ىنعي - نیشیک ىلإ أةكنا م

 لاق لب ت”رايقس نب بدمج يعم سيق نب د وسألا اح همش ان دح مدا شر -- ۲

 ص و ص 0 8۹ 5 و مە خي 34 ۳ . ل فی

 € حب دیلف ۳4 لب | نمو ۰ ىرخأ اک دعا له نأ لبق عبد نم : لاق رنگ مو 2 ىلا تدرش أر

 یلص » لاق مارا نع رماع نع سارف نع ةناوع 5 اند "لیعاسا 6 نت شم ل ۳

 وبأ ماقف . فرصنی ىتح جذي الف .انتابق ليقتساو « انتالحت ىلع نم : لاقف موي تاذ فا لوسر

 نم “ری یه ”ةعذج ىدنع ناف : لاق . هيلع یش وه : لاقف . تلمف «هللا لوسر اي: لاقف راين "نب ةدرب

 « هيتكيستا 0 یھ : رماع لاق . دم دحأ نع ى حال م من : لاق ؟ ابدآ نيتنسُم

 هيف هلو ٠ س تبدح لوالا : كثرداحأ ةثالث هيف رکذ , عبذلا داعأ ىأ (دامآ ةالصلا لبق جیذ نم باب ) هلوق

 ىل نأكف ( هلوق محلا ىلا هلاريج نم ةجاح ىأ ثينأت ءاه اهدعب ةفيفحلا نونلاو ءا حتفب ( ةنه ركذو )

 ۰ ةذاعالاب هرمآ كلذل و ايفاك هلعف ام لمح 1 نکلاو « هرذع لبق ىأ رذعلا نم ةمچهلا لاذلا فیش (هرذع 9

 قرفلاو « لوجلاب امف رذعب مل رمآلا ىذتةم فالح ىلع تمقو اذا تار ومأملا نأ ىلع لولد هيف : ديعلا قيفد نبا لاق

 نم دوضقملاو . لعفلاب الإ لمع ال كلذو « امملاصم ةماتإ تاروماملا نم دوصقملا نأ تايهلاو تارومالا نيب

 ) ةعذچ یدنعرو ( هلوق ۰ رذعف ابلعف فلكملا دصقب ل نامسنلاو لبجلا عمو » اهدسافم بسا امتع فکلا تایهناا

 ملا هيف یهشز مو اذه هر دعا « ةناريج نم ةئه رکذو » هل وب یوارلا هنع یع یذلا لجرلا مالک ىلع فراطعم ره

 انيحض هلرأو هيم ما سيق نب دوسالا نع ةناوع ىنأ قيرط نم خابذا ق مدقتو 3 ارا هدروأ نايفس نبا

 ةءاور ىف (حيذيلف حيذي ۸ نمو) هلو . ثوديلا ءةالصلا لبق مای احض اوعذ سان اذاف : ةادضأ هل هللا لور عم

 الئاق حبذيلف ىأ « هللا مسب حيذيلف » لسا ةياور قو «هللا مسا ىلع يذيلف انیلص ىح حيذي مل ناک نمو ه ةناوع ىبأ

 هيلع لح ام ىلوأ اذهو « حيذيلف » هلوق ىف ريمضلا نم لاح وهو < فوذحء قلعتم رورجاو < ايمسم وأ هللا مسب

 هانعم نوک نأ لمتحم : ضايع لاقو « وکو یو » سنآ ثيدح ىف مدق#ت ام هدر ویو « یووناا ةححصو ثيدحلا



 ۳۱ ه٦ - ۵01۱ ثيدحل

 اک هعااب ریتم هانعم نوكي نأ لمتحو « هللا ةيمستي هانعم نوكي نأ لمتحمو « ماللا ىثمب ءىجت ءابلاو « هت حيذيلف

 ۱ هللا مسا ىلع اذک لعفا میشم ةهارک امأو : لاق . هقا ةنسب حيذيلف هانعم نوكي نأ لمتعو ؛ هللا ةكرب ىلع رس لاقي.

 ةحيبذلا ىف نذالا لطم هللا مسب» هلرق ینعم نوک نأ امماغ ارج و لمتعو : تلق . فيعضف ءىش لک ىلع هما هنال

 لدتسا دقو « لخدا ىأ هلل م نذاتسالل لاقي ۴« كلذ دعب نذالاو كلذ لبق عنلا ىضتقي قابسلا نال ؛ ذئنيح

 هلوق ىف « نم » ةغيص : ديعلا ق.قد نبا لاق « ةيحضالا بوجوب لاق نم « ىرخأ امناكم حیفیلف  هلوف ىف رمالا اذج

 اذا مومعلا ةغيص لیزنتو « ةدعاق سيسأتل تءاج دقو « ىلصي نأ لبق حبذ نم لك قح ىف مومع ةفيص « حبذ نمد

 ىلع ها ىلوألا له ددرتلا قب ةنيعم ةيحضأ رذن نم هصيص# دعب اذاف , رکنتسپ ةردانلا ةروصلا ىلع كلذا تدرو

 بوجولاب لاق نا ةجح نوكي لوألا لعف ؟ نييعت قبس ريغ نم ةيحضأ ءادتبا ىلع هلمح وأ ةئيعم ةيحضأ هل تقرس نم

 نوكي ىناثلا ىلعو « حيذلا ةينب و ءارشلا ةينب و ناسالا مات اب بحت مدنع ةيضالا ناف « ةيكل لاک ةيحضالا یرتشا نم ىلع
 نوكيف بوجولا مع ىلع ةلادلا ةلد الاب بوجولاب لقي مل نم لاصفنالا لصح نكسا ؛ اةاطم ةيحضلا بجوأ نمل ةجحال

 ىلصي نأ لبق حيذ نم » هلوق نال . هتبطخو هتالص دعب مامالا نم حبذا مدقت طرتشا نم ةب لدتساو . بدنلل سالا
 « دعيلف رومالا هذه لمف لبق حبذ نم : لاق هناکف هعذو هتبطخو ةنالص دعب هنم ردص امنا « ىرخأ اهناكم خییاف

 بيقعتلاو ةالصلا ظفلب دييقتلا هتفل احن « مقتسم ريغ لالدتسا اذهو : ديعلا قيقد نا لاق . هعذ ام دّسِي الف ىأ

 هلو . ابی رف هثحایم تمدقت دقو« یبمشلا نع یح نب سا رف قي رطنم هدروآ« ءاربلا ثيدح بل اثلا ثيدحلا . ءافلاب

 (فرصني یتح) ةيحضالا ىأ( ميذي الف ) هلوق ۱ مالسالا نيد ىلع ناك نم دارملا ) انتليق لیقتساو انناإلص لص نم)

 نيتبطخلا نال بيطخلا غارف اوطرش امناو . ةبطخلاو ةالصاا غارف ردق ةيحخالا تقو لوأ نأ ىف ةيعفادلا هب كسمت

 اذاف « سمشلا عولط ده ىزجب ام فأ ىلع نيتبطخلا و ةالصلا رادةم رتعیف ؛ ةدايعلا هذه ىف ةالصلا عم ناندوص2م

 ىف ىوتسيو ءال مآ هتيحضأ مامالا حبذ ءاوسو ءال مأ ديعلا لص ءاوس « ةيحضالا نع بذلا هأزجأ كلذ دعب عرذ
 خذي نأ لبق ةيحضأ زوجت ال :یعفاشلاو ىتازوألاو كلام نع ىواحطلا لقن و ىدابلاو رضاحلاو رصملا لهأ كلذ

 جيلا قیلعت ىلع لدت ثيداحألا رهاوظ : ىطرقلا لاق « ىمفاشلا ال یعازوالاو كلام نع فورعم وهو « مامالا

 ةفينح وأ لاقو .اهنقو ىلع ةالصلا لح ةيحضتل اب بطاخم هيلع ديع ةالصال نم نأ ىفاشلا یأر امل نكل « ةالصلاب

 ىرقلا لهأ امأف , رصلا لهأب صاخ وهو « مامالا عذب مل ولو امد زوحجيو ٠ ةالصلا لبق مذ ال : ثيللاو

 ىرقلا ةمئأ برقأ رع اذا نوح : كلام لاتو . ىناثلا رجفلا علط اذإ مبة> ىف ةيحضالا تقو لخديف ىداوبلاو

 : قامساو دمحأ لاقو . سمشلا عولط دعب ىرقلا لهأ جذي : ةءيبرو ءاطع لاقو . مأزجأ لبف اورحن ناف ء میا

 هلثمو <« موضعإ هفمض ناو لمادلا تسح نم ىرق ةيعفاشال هجو وهو < ةيحضالا تزاج ةالصاا نم مام الا غرف اذا

 نم ىأ « فرصني ىتح » هلوف نوک نأ لمتحيو . !مانثآ قو هتبطخ لبق مامالا ةالص دعب زوم : ىروثلا لوف
 امثأ ١ هعفر هیبآ نع هاربا نإ دیزب قیرط نم دجآ دع عقوام كلذ نم حردأو . رخآلا تاياورلا ىف اك« ةالصلا

 قيقد نبا لاق « ىرغخأ اهناكم حذيلف ىلصي نأ لبق حيذ نم » سم دنع بدنج ثيدح ىف عقوو « فالصلا دعب حذلا

 : لاق « ةالصلا لبق ځذ نم » هيف ءاج ثيد ىأ ءاربلا ثيدحح نم ةالصلا لمف رابتعا ىف روظأ فال اذه : دیعلا

 دعسآ رفح هی ] بهذ ناف « دعا لصا | نم نح ىف ةيحضالا ی زت ال نا ىضتفا هرهاظ ىلع هان رج نا نكل



 یحاضالا باتک بع ۳

 بقعت و . ثحبلا لح ىف اهادعام قبيو ةروصلا هذه ىف رهاظلا اذه نع جور ا بجو الاو « ثيدحلا اذه رهاظب سانلا

 ةين لاو ءايلاب ىلوالا : ىوونلا لاق .كدلاب « ىلصن رآ ىلصي نأ لبق » ىرخأ ةيارر ىف لم حيت ىف عقو دق هنأب
 لعفب بلا قيلعت ىف ءاربلا ثیدح ظفل ىواس « ىلصي » ظفلب ناك اذا اذه ىلعف « ىوارلا نم كش رهو ؛ نوالاب

 همهوب ام فالخ وهو . ءارباا ظفا لس« جابذلا ف بدنج ثيدح ىف ىراخبلا دنع عفو فو : تلق . ةالصلا
 ةدارإو ةالص ظفل قالطإ ناف . ةالصلا لمف رابتعا ىف رهاظ وهو « ملم ظفل ىلع هقاس هناف . ةدمعلا بحاص قايس

 انلق ءاوس « فرصتن نأ لبق » هلوق اذکو « نونلاب « ىلصن نأ لبق » هلوق كلذ نم ربظأو « رهاظلا فالخ ابن و
 « ىرخأ اهناكم حيذيلف لصي نأ لبق حيذ نم » لب هلوف ىنعم نأ ةيمفاشلا ضمب ىعداو . ةبطخلا نم مآ ةالصلا نم
 نم اذه لمف لبق حذ نم : لاق هءأكف هرضح نم كلذب بطاخ هنأل « لرقلا اذه ناكم نم هچوتب نأ دعب ىأ

 ثردح نم لسم هج رخآام ىواحطلا دررآ و . هيفام قي الو. هعذ اب دتعيال ىأ  یرخآ جنيف ةيطخلاو ةالصلا

 نأ اونظو اورحنف لاجر مدقتف « ةئيدملاب رحذلا موب لص اب ىنلا نا » ظفلب رباج نع ريب زا ىبأ نع جرج نبا

 لبق مذ الجر نا » ظفاب رباج نع ريبزلا ىفأ نع ةلس نب داج هاورو لاق ءارديعي نأ ماف « رحت دف را ىنلا
 ءاربلا ثردح ىف هلوق كلذل دوشيو . نارح نبأ هح رو « ةالصلا لبق دحأ عذب نأ یو ۰ 5 هللا لوسر لصب نأ

 الو « ةالصلا لمف دعب لخدب خذلا تقو نأ ىلع لاد هناف « رحننف عجرم مث « ةالصلاب !دين نأ عنصن ام لوأ نا د
 نانلا نع اطقسم كلذ نكي مل رحتي مل ول مامالا نأ - رظنلا نیرط نم  هديؤبو . مامالا رحن ىلا ريخأتلا طرتشي
 . ءاوس ةيحضالا یقو ىف سانلاو وه هنآ ىلع لدف , هرعت هئزحي مل ىلصي نأ لبق رحت مامالا نأ ولو « رحنلا ةيعورشم

 :لاقف راين نب ةدرب وبأ ماقف ) هلوق . ةالصلا نع حبذلاب سانلا لغتشب الل مامالا لبق حبذلا هرك امنا : بلپلا لاتو
 مدقن دقو « ىل نبأ نع تكسن ه هچولا اذه نم لسم دنع عقوو . ةالصلا لبق تحذ ىأ ( تلعف هقا لوسراپ
 « ةنسم نم » هريغ ةياور ىف عقوو . ةغلابم یهو , ةينأتااب انه عقو اذك ( نيتنسم نم ريخ یه ) هلو . همجوت

 زاجما ىلا ةقيقحلا م هيفو <« ةيئكدلاب هيف اذک ( هيتكمسأ ریخ یه ساع لاق ) هلوق . اضيأ ههبج وت مدق و دارفالاب

 هنال کیسن املع قلطأ نکل « هنع رجت مل لوالاو « ةيناثلا یهو هنع تأزجا ىلا یه « ةكيسنلا ناف ء دحاو ظفلب
 « والا فالخ ةيحضألا نع تأزجا ال امهرييش تناك امن]و « ةكيسنلا تقو ىف اهرحن وأ ةكيسن انآ ىلع اه ره

 « کیس ريخ اپنا اهب حض لاق و هجولا اذه نم لسم دنع عقوو « ليمجا دصقلا رابتعاب ةلمجا ىف ريخ لوالا قو

 تحذ ولو اپعب زوج ال هنأ ىلع حسن اهتيمستو لدتسا هنأ راصقلا نبا ىنمعي نسل ا ىنأ خیشلا نع نیا : لقنو

 هيلع فعضلا هجو قيال و « ةالصلا لبق

 ةحيب فلا حفص ىك ملا عضو تسي - ۳ ۱

 ناك ی بلا "نأ هنع ها یفر سن انثدح ةدانق نع ماه انثدح لاهم نب جاجح اش - 4

 « هديب امپذیو «امهتحفص ىلع هجر مضيو « نينرقأ نيحلمأ نیشیکب یتضی
 تمدقت دقو « امهنحفص ىلع هلجر عضیو » سنأ ثيدح هيف رکذ ( ةحيبذلا حفص ىلع مدقلا عضو باب ) هلوق

 ۱ ابيرق هثحابم
 ص



 ۳۳ ۱ 601۸ - 0 ےب دلا

 ۱ حبلا دنع ریپکستا ساپ - 6

 نيحلمأ نیشکب هل يذلا ی غلاك سنا نع ةدانق نع ةناوه یا ای لح ةت اشم — 006

 ٠ ءاموحافص ىلع هجر مضر «ربك و یو هدب امهحب ذ نين<رفأ

 اضیا مدقت دقو 0 اضيأ سنأ ثيدح هيف ركذ ( حبذلا دنع رهبكشتلا باب ) هل

 ءىث هيلع 'مرحت مل مذيل هب دهب ثب اذإ سس - ۵
 لاقف اعا ىنأ هنأرقو رسم نع » ”ىبعشلا نع ”ليعامسإ انربخأ هلل دبع انربخأ دع نبادحأ شم - هه

 "لار الف هغ دب دلت نأ ىصويف رسمملا ىف سامو ةبمكسلا ىلا ىثدحلاب ءبي الجر نإ « نينمؤلا ا

 "تنك دقل : تلافف « باجلا هارو نم اهقيفصت تعمسف : لا . سالا لحت 'ىتح ام رحم” موهلا كلذ نم

 ىح ملهآ نم لاجل "لح ام هيلع "مار اف « ةبمكلا ىلا ”هياده تتیف« هلم فا لوسر ی دال لیفآ
 ۱ | | 1 شالا مر

 باتک یف هثحابم عسدقت دقو « ةشئام تیدح هيف ركذ ( ءىث هيلع مرحي مل عبذيل هيدبب ثعب اذا باب ) هلوق
 هيف هلوقو ٠ دلاخ ىبأ نبا وه ليعامساو  كرابلا نبا وه هللا دبعو « یژورلا وه هخيش دحع نب دحاو . جملا

 . اهقیفصت تعمسفد هلوقو . هريغو سابع نبا نع هلقن مدقت دقو « نايفس ىنأ نب دايز وه « ىدهلاب تسبب الجر نإ »

 یدوادلا لدةساو . كلذ عوفو ىلع افسأت وأ ایجمت یرخ لا ىلع امد ىدحإ تب رض ىأ « باجحلا ءارو نم

 الف ىحضي نأ دارأ نف ةجحلا ىذ رشع لخد اذا 0 اعوفرم ةنومیم ةتور ىذلا ثيدحلا نأ ىلع « هیده د اهوقب

 نال « كلذ ىلا جاتح الو : نيتلا نبا لاق . انسان وأ ةشئاع ثبدح اخوسفم نوكي « هرافظأ نم الو هرعش نم ذخأي

 بانتچا نم ةصاخ رشملا ف بحت ام لع ضرع: لو ٠ هثعب درجعب امر ةيده ثءبي نمريصي نأ تركنأ اإ ةعئاع

 كلذ ةحاب] ىلع ىعفاشلا هب لدتسا دقو « ىدوادلا لاقام ىلع لدي ثيدحلا مومع نكل : لاق مث . رفظااو رعشلا ةلازإ

 ثيدح نم وه : تلق . یناسنلاو ىذمزنلاو دواد وب أو لسم هجرخآ روکذلا كثيدحلاو : لاق . ةجحلا یذ رشع ىف

 مدع ىلع هتلالد نم مرلپ ال ها < اضيأ جاجتحالا قو لقنلا ف ىدرادلا موف ۰ ةنومیم ثبدح نم ال ةلس مأ

 معأ هقاو , مرحلا ريغل روك ذملا ربخلا هب درو ام لعف بحتسپ ال هنآ یحضلا ىلع مرحلا هبنتحي ام طارتشا

 ابص دو امو ¢ ىحاضألا مول نم لکبام ساپ ت ۱۹

 هللا ىضر هللا دبع ني رباج مس داطع ینربخآ ور لاق ناهفس اننا دح هللا دبع نب ىلع اشم — 0

 « ىذا مو » ةرم ريغ لاقو . « ةنيدلا ىلا كي یبلا دبع ىلع ىحاضألا مو “وزن انك » لاق امهمع

 هنأ ءربخآ تابع نبا نآ مساقلا نع يمس نب يحي نع نابلس ىنثدح لاق "لماما شرو - 0۸



 یحاضالا باتک ۳ یا

 «ءورخآ : لاقف ءاناياحض رم نماذه : اولق مهل هيلا مثقف « مدقف باغ ناك هنأ ثدحم لس ابآ 3
 هل كلذ تركذف - اب رد E ةداتق : ابا ىخأ ناو تج 2: لق : ”«ةوذأ ال

 « رمأ كدمب ثدح دف هنا : لاقف

 !ىحض نم : هلل ین لاق » لاق عوك ألا نب اس نع دیبع ىلأ نب "ديزي نعر مصاع وبأ اشو - همدق

 انامف کلفت هللا لوسر اپ: اول ليقلل ماعلا ناک سلف . ءىش هنم عیب ىف قبو ةثلاث دعب نحیضی الف کنم
 نأ ”تدرأف « دج سالب ناک ماعلا كلذ "ناف . اورخّداو ءا رابط « اوك : لاق ؟ ىضاملا ماملا
 « امف اوني

 رتفب ةرم نع دبمس نب 'ىبحي نع نابلس نع ىخأ ینث“دح لاق هللا دبع نب ليعاممإ اشر - ۷۰

 : لاقن «ةنيدلاب عام بلا ىلا هن مدلقتف هنم حم انك ةيحضلا » تلاق امنع لا یفر ”ةشئاع نع نمحرلا دبع

 6 ملعأ لار ( هنم مامن نأ دارا نکلو ۰ ةعزعب تسفلأو . مايأ ثالث لإ اولكأت ل

 وأ | ىنثادح لاق یره زا نع سنو ان ربخ ۹ لاق هلا دبع انربخآ ا ی "ناب اشو - ۱

 بل مةبطنا لبق ىلصف « هنع لا ىضر باطلتا ن ربع مم ىحضألا موب ديعلا د مش هنأ رهزآ نبا "یلوم دیبع

 مكر طن مويف اهدحأ امأ : نيديعلا نيذه مايص نع كاهن دق هيلي للا لودر نإ « سانا اهم اب : لاقف سانلا
 € عکیت نم نواک ات مویف رخالا امأو «کیایص_ نم

 ةبطللا لبق صف  ةمجلا موي كللذ ناك و « نافع نب نامثع مم ديلا تدهش من » ديبعوبأ لاق . ۲
 لهأ نم ةعجلا ر كتلي نأ ' بحا نف « ناديع هيف عسل عمتجا لق ”موي اذه 0 اهمآ اي : لاقل بطخ من

 «4 تنذأ دقف مجرب نأ بحأ نمو + رظتنیلف یلاوملا

 : لاقف سالا بطخ مث « ةبطلتا لبق 'ىلصف « بلاط ىبأ نب “لع عم هتدهش مث » دیبع : وبآ لاق - ۳

 « ثالث "قوف ككل (وسطاو ک نأ عام يللا لوز نإ

 هوم . . دیبع ىبأ نع یره زا رز رع رمعم نعو

 هم نع باهش نبا أ نبا نع دعس نب "هاربا نب ”بوقسي نرخأ حر دبع نب دمع نشرح - 4
 ناک و ٠ انالث ىحاضألا نم اواک : كَ هللا لوسر لاق * امهنع هللا ضر رحم نب هللا 4.۶ نع انو بای جا
 < ىدملا مول لجأ نم نم نم فنی نيح تب زلاب لک اب و ها دبع



 ۵6۷ 4 - ۵۵1۷ تيدحلا
 عهد حتی ني

 قو رفسال ىأ ( اهم دوزتب امو ) هفصن الو ثاثب دویقآ ريغ نم ىأ ( ىعاضالا مومل نم لكؤي ام باب ) هلوق
 م و ) هل « راج ثیدح ل والا : تیداحا هيف . ببس) صاخ امإو خوسنم امإ مايأ ةلالثب دیمقنلا نایب و. رضح لا
 لاقد ) هلوق ٠ ةمعطالا باك نم « نورخدب فلسلا ناك ام باب ىف « ةنيدملا ىلا » هلرق ىف ثحبلا مدقت ( یحاضالا
 ییدلا نا وهو هللا دبع نب ىلع 4۶ ىوارلا كلذ لئاقو « ةئيبع نب نایفس وه « لا و لعاف ( یدما مو ةص ريغ
 لاقو » انه ىنممشكلا ةياور ق عقوو « ىدلا موحل لوق ارارمو یحاضالا موحل لوقب ةرات ناک نايفس نأ نيب
 هلوق راثلا . « یدما مومل و نایفس نع یرخآ ةباور نم رركذملا بابلا ىف مدت دقو . فیحصا وهر « هديغ
 نبا وه مساقلاو ۰ یراصقالا وه ديعس نإ ىحيو « لالب نبا وه نام-و ؛ سب وأ ىبأ نا وه ( لیعاعا انئدح )
 هيفو « نومندم هلك داتسالاو « هللا دبع هعسا ةلمقا ىلرالا نيتدح ومو ةمجعت بايخ ناو, قردصآ ركب ىبأ نب دم
 ( مدقن ) هلو . نامعنلا نب ةدائق و دهس وبأ : نار اع هيفو ء هضيشر مال و ی : قا ىف نيءبادلا نم ةثالث
 سأ لعف ( هررخأ لاقف ) هلوق ۰ هيدي نيب عضو یا ةروسكسملا لادلا ديدشتو فاقلا ضب ( مدقف ) رفسلا نم ىأ
 يزاغملا باك نم ردب ةوزغ ىف مدت دق ( یجرش تق مث لاق ) هلوق . هنم لك ۲ال ىأ ( هقرذآ ال ) ريخأتلا نم
 مو نم ۱+ هلأ هبلا مدقق رفس نم مدق ديعس يآ نا » ظفلب دانسالا اذ ديعس نب ىع نع ثيللا ةيارد نم
 یال اذک ( همآل هاخآ ناكو « ةداتق ابآ ىخأ ىنآ ىتح تجرغ ) ھلو . لآسا ىتح هاك انأ ام : لاقق « ىحاضالا
 نوقابلا لاتو . مو وهو « ىناجرجلا دمحأ فأ و یزورلا دیز ىنأ نع امهتباور ىف ىسباقلاو لیصالا هقفاوو رذ
 معزو « نامعنلا نب ةداتق هما هيخأ ىلا قاطناف د ثيللا ةياور ىف مدقت دقو « بارصلا وهو « ةداتف یخآ ىنآ ىتحو
 كلذ ىف ةاورلا فالتخا ىلع هين دقو , معز اک سيلو ةداتف ابأ خسنلا لك ىف عقو هلأ كلذ ىف رظنلا نمم مل نم ضعب
 نب ورع ةجراغ ىبأ تنب ةسينأ ةروكذملا ةداتقو ديعس ىبأ مأو , نورخآو ضايع هءبنو هدوبقت ىف ىتايجلا ىلع وبأ
 ا وناک امل ضقا د ثمللا داز ( سا كد ع) ثل ) هلوق : دمس نا كلذ ركذ « راجنلا نب یدع یب نم كلام نب سيق
 نا ین دح د لاق قاعا نب دمع ةياور نم دحأ هجرخأ دقو « مایا ةثالث دمب یحاضالا مو لك أ نم هنع نوهت
 نأ انام دق هللا لوسر ناک » دهب ىفأ نع هظفل و الوطم « باخ نب هللا ديع نع نيس نب ىلع ني دو
 ییحاص ناف  مايأب ىحضالا دما كلذو - لهأ ىلع تسدق مث رفس ىف تجرظ لات ‹ ثالث قوف انکسا مومل لک ان
 , كلذ دمي ساناا صخر هنإ : تل اقف ؟ انه مرآ : ال تاقف « ان ايادض نم اذه : تا اقف !ديدق هيف تاعج دق قلسإ

 .. « كلذ ىف نيلسلا مل هللا لوسر صخر دق  هیفو هركذف - نامعنلا نب ةداتف ىخأ ىلا یشمب ىتح اهقدصأ مف :
 ةصقلا لج رخآ هجو نم دمحأ هجرخأو . حصأ نيحیحصلا ىف امو ؛ ناممنلا نر ةداتف لك 1! نم عنتملا و دیعس اأ ثيدحلا ىوار لعج نثملا بلقف ديعس ىلأ نع بعك تنب بنیز قيرط نم نابح نبأ هح و ىئاسنلا هجرخأو
 تنك ىنا » لاقف عادولا ةجح ىف مات لب ینا نأ هيفو « اضيأ كلذ نع نامعنلا نب ةداتف لأس هنأو ةداتق ال
 ق نيبف . ثيدحلا « متتش ام هنم اولكسف ٠ کد هلحأ ینلو « مكعستل مايأ ةثال قوف ىحاضالا | ولکات الأ کہتا
 ىف بیس اضيأ هيف نيب.و . كلذ حمس ام ديعس ابآ نأكر ۰ عادولا ةجح ىف ناک 4 أو « لالحالا تقو ثيدحلا اذه
 . هتابث و نم وهو عوكالا زب ةلس ثيدح ثااثلا . حضي مل نل یحاضالا موحلب ةعسونلا ليصحتل ةنأو «دييقتلا
 عسآ ةنس ناك ىهنلا نأ همم دافتسإ ؟ ( یضالا ماعلا ىف انلعف اک لعفن هلا لوسراب : اولاق لبقملا ماعلا ناك ايلف  هلوق
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 ىجا نأ عم ؟ لعفن انك اک لعفن له مهلوق هجو : رينملا نبا لاق « رشع ةنس ین ناك نذالا نأ هلبق ینلا هيلع لد ال

 N E مومع مهدنع لمتحا املف « صاخ بب ىلع درو یا كلذ نأ اومرف ما رارمتسالا ىضتق

 كس ءاوممطأو اولک » هلوقو « روکذلا ببسلا لجأ نم ماعلا كلذب صاع هلأ ىلا مدشراف« اولأس ببسلا لجأ

 نأ ىلع هب لدتساو « ةحابالا نوكسيف رظح دمإ سا 49 هيأ ةجح الو . ةيحضالا نم لك لا بوجوب لاق نم هب

 هلوق ٠ ببسلا ىلع هيف رصتقیال نكل « هتلاصأ ىلع قبب ال ىتح مومملا الد تفعض ساخ ببس ىلع درو اذإ ماعلا
 . یکدا و ) ىلاعت هلوق هنم و « تءغدا مث لامتفالا ءا اماع تاخد ةمجءملاب رخذ نم هلصا و , ةلءرملاب (اورغداو )

 توق هلهال رخدب ناك م راخدالا ی درو دقو : ههرك نا ظالخ زارجلا راغدالا ىف نذ الا نم ذخژی و ( ةمأ دعب

 هسفنل رخدي ال ناك هنأ امهنيب مجاو , لسم ىف ىناثلاو نیحیحصلا ىف لوالار « غل رخ-ب ال ناك و ةباور ىفو « ةنس

 ناك ر هلوق . ةجاملا مدع دنع هلعفي و هيلا سائلا ةجاح دنع هكرت.ف لاملا فالتخاب ناك كلذ نأ وأ ؛ هاب هعل رخدی و

 ةياود ىو ؛ ةناعالا نم انه اذک (امف اوئيعت نأ تدرأف) هلوق ٠ ةنسلا طحف درج نم ةقشم ىأ حتما اب (دهج سانل اب
 بأ نع ىلعي ىنأ نع لیعاسالل و « مهف اوشفت نأ تدراف د هيف ىراخبلا غ خش مصاع ن نبأ نع ین نر دمع نع لسم
 ءاهف اوئيعت » ىف ريمضلا : ضايع لاق « اورخداو اومعطأو اولک ا

 نیچاتحا سانلا ىف ىأ « مهن اوشفت » قو « دهجلا بیس ان ال ةا نم وأ ةدهاا نم 5 دبجلا نم ةمووفملا همش

 دق : تلق . هبشآ لسم ةاورو : لسم حرش ىف لاقو « هجوأ یراخبلا ةياودو : «قراشملا ه ىف لاق اولا
 نأ تفرع

 ۱ . حیج زل هجو الف حیحم لک ىف ینعلا و « اذه لاق ةراةو اذه لاق ةرات هنر مصاع ىنأ ىلع هرادمو دحا و ثيدحلا ج رخ

 دیعس یب آ تیدح هنع صور ىذلا سيوأ ىبأ نا وه ( هللا دبع نب ليعامسا ) هلوق ۰ ‹ ةشئاع ثيدح مبارلا كثيدحلا

 ليعامساف . ىراصتالا وه ديعس نب ىو « لالب نبا وه ناجاسو ؛ ديملا دبع ركب وبأ وه « ىخأ ىنثدح د هلوقو

 ررکت دقو ٠ ةطساوب هلع یورب اذه ةشئاع ثیدح ىفو « ةطساو ريغب لالب نب ناجاس نع یوم دمع ىلأ ثيدح ىف

 . ةلمهلا ءاحلا رسكو ةمجعملا حتفب ( ةيحضلا ) هلوق . سل ال ناك هنأ ىلا دشرب كلذو ٠ ثيداحأ ةدع ىف اذه هل
 نوکسب ( مدقنف ) هلق ۰ ةيحضألا نم ىأ ءارتم » ىنييمشكلا ةياور ىف ۰ ةيحضألا محل نم ىأ ( هنم حلمت ) هلوق
 : لاقفز هلوق . هجوأوهو هيد نيب هعضت ىأ لادلا دردشآ و یا حتفب ةاور قو ٠ مردقلا نم لادلا حفر فاقاا

 اهنأ ةشناع نع ةعيبد نب سباع قيرط نم ىذمرتاا ةياور ىف عقوو ٠ هنع ىلا ل رع اذه «هذم ىأ ( او ات ال
 قاطم ال ميرحتلا ىا تفن انآ امهنبب عمجلاو . ال : تااقف ؟ ىحاضالا موحل نع ى.من كي هنا لوسر ناكأ : تاّمس

 مضي (هنم معطن نأ دارآ نكلو « ةعزعب ا ةع زمإ ى يلو » ةياورلا هذه ىف هلوف هدب ؤيو « یهلا

 ىراخبلا نع سابعلا نب ىلع نع ثيدحلا اذه جرخآ نأ دعب ىليعامسالا لاق . انريغ معط: ىأ ءاطلا نوكسو نونلا
 . ثيدحلا ةلمج نموه لب : تلق ٠ ٠ دیعس نإ ی مالک نم خلا ةي دم اب هلوق نم ةداب لا نأک : « ةئيدملاب م هلوق ىلأ هدنسا

 ةشئاعل تلق » ةعمبر نب نبا قي رل نم ةنعط لاق مد و , هماعب ىراخيلا نع رخآ هجو نم مین وبأ هجرخأ دقق

 نأ دارأف , وی وا تلاق ؟ ثالث قوف ىحاضالا مو نم لكؤب ن" قلب ىنلا یبنآ

 نكي مل هنكلو : ال : تاق ؟ ثالث قوف ىحاضالا مو مر ناک ,  هجولا اذه نم یواحطللو . ریقفلا ىنغلا ۳

 نب ركب ىنأ نب هللا ديع قيرط م ل ارور لار <« حض ( نم مهم یحض نم مطل لا ؛ لرنقلا الإ م.م یضب
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 فد و لسم دنع ثيدحلا لوأو « ایزغداو اوقدصتو « تفد یلا ةفادلا لجأ نم متيم الل » ةرمع نع مرح
 ناك الف « قب ام اوقدصتو « ثالثا اورخدا : لاذف ب هللا لوسر نامز ىف ىحضألا ةرضح ةيداولا لهأ نم سان
 | ولكف « تفد ىلا ةفادلا لجأ نم کتیهتاعآ و لاقف ماياحض نم نوءفسذي ساذل ناك دفا هللا لوسراي : لبق كلذ دعب
 « نيجاتحلا نم أرطي نم ةفادلاو ؛ علرتلا ريسلا ةلذقلا ءاغلاو ةلموملاب تعي فدا : ىباطخلا لاق « اورخداو اوقدصتو
 لك اب نأ ىحضملل بحتسبو « ماءطإلا نم یزجم ىذلا ردقلا ىف نويقن ال هنأ ىلع ثيداحالا هذه قالطاب لدتساو
 اوقدصتو اولک» هلوقل انالثأ اهتمسق بحتسب : ىمفاشلا عو . ةبدهو ةفدص قابلا معطبو اتبش ةرحضالا نم
 خیشلا بأ جرخأ دقو : فصنلا معطي و فصنلا لك أب نأ بحتي : لوقي هريغ ناكو : بلا دبع نبا لاق | ومعطاو
 تا هاجرو «هتيضأ نم لک الف یح نم د همفر ةر ره ىلأ نع راي نب ءاطع قيرط نم « یحاضالا باتک » ىف
 نم لک الا بحال هنأ نورما بهم, : یوونلا لاق . لسم ءاطع نع باوصلا : ىزارلا متاح وبأ لاق نكل
 بیطلا نأ نع یدروالا ءاكحو , مالا رهاظب ذغ لا ىلا فلسلا ضمب بهذو . نذإلل هيف سالا امو « ةيضألا
 نأ لک لاو « مسالا هيلع عقب ام ةيمضأألا نم قدصتلا بحي هنأ حيحصلاف اهم ةقدصلا امأو . ةيعفاشلا نم ةبلس نبأ
 لوق ٠ للص نع مث نامثع نع مث رح نع ديب نآ ثيداحأ عباسلاو سداسلاو سم الا ثيدحلا . ابمظمع قدصتی

 فوم نب رهزأ نب نعرلا دبع ىأ رهزأ نبا لوم ديبع وبأو ؛ ديزي نبا وه سن ویو ‹ كرابملا نبا وه (هللا دبع )
 تمدقت ( نیدیعلا نيذه مايص نع گاج دق ) هلوق ٠ دیبع نب دعس هما دبع وبأو ‹ فوع نب نمحرلا ديع ىخا نب

 . ديعلا موب موصك هلعف زحي مل هيج تدحنا اذإ ,ىثلا نع ىهناا نأ ىلع هب لدتساو . مايصلا بانك رخا وأ ىف هثحایم
 ناف ةبوصغملا رادلا یف ةالما اك ةرجلا تددعا اذا ام الخ < حصب الف ناچ هيف ققحتي الف موصلا نع كفن ۷ هبا

 لوصوم وه ( ديبع ربآ لاق ) هلوق ۰ لعأ هقاو . ميرحتلا عم بوصغملا ف حصيف بوسغلا ريغ ىف ققحتت ةالصلا
 نع هثيدح ىف همدق ىذلا ىحضألا هن ار هاظلاو , ارطف رأ یحخآ هن وكن يبب مل (ديءاا,تدوش مث) هلوق - د وكذملا دنسا اب
 . موي ىأ (نادیع هيف مل عمتجا دق) هلوق . دیماا موب ىأ (ةممجلا موي كلذ ناكو ) هلو . دوعلل هيف ماللا نرکتف رع
 ىا ( ظتنیلف ) هلوق . ةنيدملاب ةفورمم یرق یهو ةيلاعلا حج ( ىلاوعلا لهأ نم ) هلوق ٠ ةمملا موب و ىلا
 ىلص نم ةممجلا طوقسب لاق نم هب لدتسا ( هل تنذأ دقف عجري نأ بحأ نمو ) هلوق ٠ ةعمجلا لصب نأ ىلا رخأتي
 ةدوملا مدعي عرصت هيف سيل « هل تنذآو هلوف نأب بیجار . دحآ نع یحم وهو « ةعمجلا موي ديعلا قفاو اذا دیعلا
 دقو ؛ دجسملا نع مهزانم دعبل ةعجلا ماع بحت نم اون رکی م مآ لا وعلا لهآ نم مهنرك ىف ثيدلا رهاظف اضيأو
 وهو « یخالا هب دارلا نأ ىلع قایسلا لدو « ديعلا ىأ ( هتدبش مث ) هلوق . عوفرم ثيدح ةلأسملا لصأ ىف درو
 ديبع نآ نع ىرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع ةياور ىف عفو ام كلذ نم حرصأو « نایء ثيدح ىف مدقت ام ديؤي
 لبق ةالصلاب اد دبع موب ىف ايلع تدهشو هدنسٍ رمعم نع ردذغ قب رط نم ىئاسنللو « ىحضالا موي ه لوقي ايلع عم ةنأ

 ( ثالث قوف مككسن مو اول ات نأ عام ) هلوق . عرف لا ركذف « تحمس - لاق مث  ةماقإ الو ناذأ الب ةبطخلا

 « ازئاج امف راخدالا ناك ىلا ثالثلا لوأ ىف فلتخا : یطرقلا لاق ءاهدعب اهرلک أي الف , هتياود ىف قازرلا هبع دار
 « ةئالثلا نم هل قب ام كسمأ هدعب ىح نمو « هدعي نيموب كسمي نأ هل زاج هيف حض نف . رحنلا موي اهلوأ ليقف
 هلوق نم ذخؤي نأ لمنو , اهدعب انالث كس« نأ ۾ زاج ردنلا مايأ رخآ ىف یحض ولف , ىحضإ موب اذوآ لیتو
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 هديؤيو : تلق . اهدعب امو هيلت یا ةليللا رتعتو « ثالثا نم رحنلا هيف عقب ىذإا موبلا بسعال نأ « ثالث قوف »

 لهأل رحنلا موب دعب اموب لوانتت ىنم ثالث ناف « ىنم ثالث قوف انندپ مبل نم لک أن ال انک » رباج ثيدح ىف ام

 كلذ هيف ىلع لاق ىذلا تقولا نوكي نأ لمتحم : هريغ لاقو ؛ خسنلا هغلبب مل ايلع لعل : یعفاشلا لاق « ىناثلا رفنلا

 ىذلا تقولا ىف ةنيدملاب ىلع بطخ اما : لاةف مزح نا مزج كلذبو « ۱ ینلا دبع ق عقد اک ةجاح سال اب ناك

 . لاق ام ىلع لاق كلذلف ؛ دبجلا مهب اصأف ةنيدلا ىلا ةنتفلا مهجأجلأ دق یداوبلا لهأ ناکو « هيف رصوح نا ناك

 اذه ىف ىرهزلا نع ليقع نع ثيللا قيرط نم ىوا>طلا هج رخآف اروصح نامثعو د بطخ ىلع نوک امآ : تاق

 نم اضيأ ىواحطلاو دحأ جرخأ الف روك ذملا لا امأو « روص# نایعو ديعلا لع عم تيلص » هظفلو ثيدحلا

 مث مل ادب ام اورخداف ؛ ثالث قوف ىحاضالا مومل نع مته تنك لا د هعفر ىلع نع مياس نب قراخم قب رط

 ةشا ام ىلع تاخد » تلاق ناهس مأ قيرط نم دجآ جرخآ ارع باج كلذکو . مدقت ام وحنب یراحطلا عمج

 ةمطاف هتنأف رفسلا نم ىلع مدقف « اف صخر مث امنع ىت اب یناا ناك: تلاقف « ىحاضالا مو نع اهتاأسف

 كلذ عمو « ةصخرلا ىلع علطا دق ىلع اذهف « ايف صخر دق ةنإ : تلاق ؟ هنع هنن ۸ وأ : لاقن اهاياحض نم محلب

 : هصف ام لاقف تيدحلا ىف للعلا باب رخآ ىف ةلاسرلا ىف ىمفاشلا ةب مزج دقر . هترکذ ام عمجا قيرطف « عنملاب بطخ

 دوزنلاو لكألاب ةتباث ةصخرلاف ةفاد فدت مل ناو « ثالث دعب اياحضلا مو كاسم] نع ى غال تبث ةفادلا تد اذإف

 « لاح لک ىف اخوسنم ثالث دعب ىحاضالا مو كاسم نع ىهنلا نوكي نأ لمتحم و یعفاشا لاق , ةندملاو راخدالاو

 یووللا هعيتو ٤ لام مويلا مرحي ال ةنأ رهاظلا : ىعفارلا لاف « ةيعفاشلا نم نورخأتملا ذخأ یا اذهو : تاق

 دوبج نع مس حرش ىف ىكحو « لاح مولا راخدالا مرحيال هنأ فورعلا باوصلا : « بذإملا حرش » ىف لاقف

 مويلا حابيف « ةهارك الو میرحت قبي مل هنأ اقلطم ىلا خسن حیحصلاو : لاق « ةئسلاب ةنسلا خسف نم هنأ ءالعلا

 باعج] ةفادلا تفد اذا ميرحتلاب لوقلا نم مرلي هنآل كلذ حجر اعاو . ها ءاش ىتم ىلا لك لاو ثالث قوف راخدالا

 قفاوي ام بلا دبع نبا لقتو « ةاكزلا ىوس قح لالا ف بحي ال ةنأ ةيعفاشلا دنع ةلدآلا تماق دقو « ماعطالا

 كلذ نع ىبنلا نأو « ثالث دعب ىحاضالا موم. لكأ ةزاجإ ىف نيملسملا ءابقف نيب فالخال : لاقف ىوونلا هلقنام
 الف « ةلمل ناك حملا نأ ىلع صن ةشئامو ةباس ثيدح : ىطرقلا لاق دقف « ديحي سياو < قلطا اذنك « خوسنم

 .نوجاتحم سان دلب لهأ ىلع مدق ولف  ةلعلا دوعن ىلا دوم؛و « هب ذخالا نيعتف هبجوم عافترال عفترا تمفت را

 قوف اهورخدي الأ ماع نيعت اياحضلا الإ مهتفاف ام نودي ةعس دلبلا كلذ لهأ دنع نكي لو یخالا نامز ىف

 مدع ريرقتلا اذه ىلع مرا عيجلا ةقرفتب الإ ةللا ددسن ل ولف الأو « لاح ةعفاو ثالثلاب ديبقتلاو : تاق . ثالث

 محلا لاز تلاز ايلف ةلما ناک مرحتلا نأ ةيعفاشلا ضمب نع ىعفارلا ى-> دقو « ةدحاو ةليل ولو كاسمالا

 ةلخلا نأ ىلا رظن دق هبحاص نآل , ديعبب سيلو هودعیتساو : تلق . ةلسلا دوع دنع کسلا دوع مزلي ال نكس

 دتسنال ةلخلا نأ ضرف ول الإ کسلا دومی الف ةيخالا محل ريغب دت ةلخلا ناف نآلا اماف رکذ اب الا ذئمموب دتسآ مل

 ثالث قوف ىحاضألا مو لكأ نع یهنلا نأ ىمفاشلا نع قبیل ىحو . دودنلا ةياغ ىف اذهو « ةيدخالا محلب الإ

 ىبأ نص یعفارلا هاكحو € مناقلا اومهطأو اممم | واكف ) ىلاعت هلوق ف ىمألاك وهو : لاق « هی زنتلل لصألا ىف ناك

 هذهب لدتساو . لعأ هاو « ةعزعب سیل و » ةعئاع لوقا ٠ حيحصلا هنا : باپلا لاقو « الاتحا یربطلا ىلع
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 م ومف ؛الف هيلع قدصت وأ هل یدهآ نم اماف : ةيخالا بحاصب صاخ ثالث قوف لک الا نع یهلا نأ ىلع ثيداحالا
 هللا ین اب تاق » هظفل و كلذ ديفي ام ىلعإ ىبأو دحأ دنع ماوملا نب ريب زلا ثيدح ىف هاچ دق و « هتيحضأ نمد هلوت

 یدهآ ام امآ : لاق ؟ انل یدمآ ام حنصن فيكن ثالث قرف مپکسن محل نم اولك أب نأ نویلسلا یہ دق تيأرأ
 نأ دصقلا نأل هل ید ايف فرصتلا ىف هيلع رجح ال ريقفلا ناف ةقدصا امار , ةيدطا ف صن اذمف « ةب کناشف كيلا
 هنأ هرهاظ اذه ( هوحن ديبع ىبأ نع ىرهزلا نع رمعم نع ) هلوق ٠ تاصح دقو يقلل ىنغلا نم ةاساوملا حقت
 سايعلاوبأ مزج اذج و « رمعم نع كرابملا نیا نع ىسوم نب نابح ةياور نم نوكيف « روكذملا دنسلا ىلع فوطعم

 نب نسجلا قيرط نم « جرختسملا هى من وأ هجرخآ نکا « یزاا عين ص یضافم وهر « فارطالا » ىف قرطلا

 : لاقو رمعم نغ عيرز نب ديزي ةلا ور نم هجرخآ مث . اماعب سن و ةياور قاف ىموم نب نابح نع نایفس

 دقو « ةقلعم رمعم ةناور نوک: نأ اذه ىلع لمتحاف : تلق سنوب نع كرابلا نبا ةياور بقع یراخیلا هجرخا
 نمو . هذنسب نایح نع نايفس نب نسملا نع هجرخأ ىل.ءامسالا نأ هديؤيو ؛ لبق ةدئاز ةدئاف نم امف ام تنيب

 نع ىرهزلا نع رمم»ه نعو ىراخبلا لاق : لات مث ء « بارش نبأ نع امهالك كلامو سنوب نع بهو نبأ قيرط
 وه ( ميحرلا دبع نب دمع ) هلوق ۰ نماثلا ثيدحلا . رمعم ىلإ دنسلا لصوي ل ىأ « ربا ركذي لو هوحن دیبع نآ
 هلوق . ربع نب هللا دبع نبا وه ملاسو « لسم ن هللا دبع نب دم هما بارش نا یخآ ناو « ةةعاصب فورعملا
 « ثالث دعب یحاضالا موم لكؤت نأ یبن » رمعم قبرط نم ملساو , طقف ىأ ( الث یحاضالا نم اولك )
 نيا ىأ ( هللا دبع ناكو ) هلوق ٠ « مايأ ةثالث قوف هتيحضأ نم دحأ لكأي الد رم نبا نع عفان قيرط نم هو

 یهیمشکلا ةياور ىف عقوو « باوصلا وه اذه ( ىنم نم رفني نيح ) هلوق . هنايب یایس ( تيزلاب لكأي ) رع

 ةيحضالا مهل نه لك أي ال ناكر مع نبا نأ دارملا ناف « ىدملا ذس: فيحصأ وهو « نيح و لدي « ىتح د هدحو

 هلوق هيلع لدیو . روكذملا سالاب کس محللا لك أب الو تيزلاب مدنا ىنم ثالث تضقنا اذإ ناكف « ثالث دعب
 یومشکلا ةياود ىلعو ؛ عنملا دعب نذالا هفليي ملاضيأ هناکو«« ىدحلا موحل لجأ نم » ثيدحلا رخآ ىف

 مهل هيف لخد بف ۰ تیزلا رغب لكأ رفن اذاف ء رفني نأ ىلا تيزلاب لک اپ ناك : یماا ريصيو سالا سكعني
 ةيحضألا محلو ىدهلا مهل نيب ىو ناكر مع نبا نوک نأ لمتحيف ىدملاب ثيدحلا ىف هريبعت امأ و . ةيحضالا
 نم ثيداحالا هذه قو . ین ناك هنأ ةبسانمل ىدحلا محل ةيحضألا محل ىلع قاطأ نوكي نأ لمتح و < کما ىف
 ؛ نيحضملا ىلع لقش ۱۶ ثالث دعب ةيحضالا محل راخدا نع ىلا نال « فخألاب لقثالا خسف مدت ام ريغ دئاوفلا

 ىترعلا نبا هسكعو « فخالا لقثالاب الإ نوكيال خسنلا نإ لوةي نم ىلع در هيفو . هنم فأ راخدالا ىف نذالاو
 « اخسن سيل هند یا« ةيلصألا ةءارلاب احابم ناک راخدالا نأب بةمتو , یاب خسن راخدالا ىف نذإلا نأ اعاز
 ىلاعت هلوقل دیمقت ريغ نم املك | ىف نذإلا باتکا ىف نال ةنسلاب باتکلا خسن هيفف اخسن نوکپ نأ ريدقت ىلعو
 ربظالا وهو خس ال صيصخت هنإ لاقي نأ نکو « ( اومعطأو ام اولكف )

 رشع ةسمخ اهنم قلعملا « اثيدح نيعبرأو ةمبرأ ىلع ةءوفرملا یوداحالا نم یحاضالا باتك لمتشا : ( ةعاخ )

 یوس اب رخت ىلع لسم هقفاو « ةسمخ صلاخلاو اًئيدح نوثالثو ةعست یض» ایفو هيف اهم رزکساا « ةلوصوم ةيقبلاو
 فنا « نينيمس نیشیکی» هلوق یهو سنأ ثيدح ىف ةةلمم ةدايز ىوسو , ريخألا بابلا ىف نامعنلا نب ةداتق ثيدح
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 هئاحیس هقاو . راثآ ةعبس مهدعب نف ةءاحصلا نع دائالا نم هيقو . « نينيمس » هلوف ىوس لسم دنع ثيدحلا لصأ

 لما ىلاعتو

 دتاطیشا لع نهج مالرالاو باصنألاو رسیللو را امنإ إل 'ىلاعت هللا لوق صاب - ١

 6 نوحلفت“ كل ءوبفتجاف

 لانه لا ىضر رع نب هللا ردبع نع مفان نع كلام اربخأ "فسوب نب هللا دبع اتو - ۷۵

 » ةرخالا ىف اممرح اهنم "بني م "۶ این ىف را "برش نم » لاق با "لوسر

 ةريره ابا مس و هنأ بيكسل نب ديم ىلريخأ یره زا نع بیمشاربخآ ناما وبأ ارم س ۱

 اپل رظنف « ناو ررخ نم نیحدقب  ءاولبإب هب یرسآ ی - نأ ی لا لور "نأ هنع هللا ضر

 « كأ توغ را تذَعأ ولو ءةرطفف كادت یا رف دل : ليربج لاقف ؛ نيلا ذأ

 ىره زا نع ره نب نیو دما باو رم "بت
 نم تمم » لاق هنء هللا يضر سا نع جواد اند ماشه الح ها ربا ن ملسم اشو - ۷

 روظیو « ملعلا لقيو « لب ”ررظ نأ ةعاسلا طارمثأ نم : لاق « ى ريغ هب کد ال ًائيدح إم هللا لوسر

 « دحاو لر نیمیق ةأرصا نیس نوكي ىتح هاسنلا رثكن و « لاجرا لقیو « را برشناو « انزل

 تعمس لاق بارش نبا نع سنوب یربخآ لاق بهو نبا اند حلاص نب دحأ اش - ۸

 ازلا ىنزبال : لاق هب یبلا نا  هنع هللا یضر ةر وبأ لاق نالوفی بسا باو نجرا دبع ی ”ةفس اب

 وهو فرس "ني ؛قراسلا قرسي الو « نمؤم وهو ام رشي "نی را برشب الو . نءؤم وهو نازی نه

 ناک رکب ابأ نأ ماشه نب ثراغا نب نجرلا دبع نب ركب ىنأ نب كالا دبع ىتريخأو : باش نيا لاق . « نمؤم

 هی سالا عقرب فرش تاذ یمن ببني الو , نیم "قحاب ركب وبأ ناك : لوقي مث ةريره ىأ نع هد

 ۱ « نمؤم وهو اميه يح اپف مم راصبأ
 ی اذك , ةبآلا ( سجد مالزالاو باصنالاو رسيملاو رخلا امنا ) لاعت هللا لوقو ( ةبرشالا باتک) هلوق

 اهنم ةرشالا نأ كلذو , رفلا ميرصتب قلعتت ثيداحأ ةعبرأو ةيألا ركذ اذك (نوحلفملا) ىلا نوقابلا قاسو . رذ



 ۳۱ ۱ ۱ ۵۵۷۸ - هو تيدحلا

 ىلا ةبسنل اب هتلقا اهنم مرحلا نییبعب أدبف ۰ برشااب ةقلعتلا بادالا ىف مث امہنم لک كح ىف رظنیف مرح امو لحي ام

 ةروكذملا ةبألا هيف ازت ىذلا تقولا ةدئاملا ريسفت ی تنبو دقو « الالح هادع ام ناك مرح ام فرع اذاف  لالحلا

 ةيبيدحلاو « ةءديدحلا ةنس ناكر ذا مر نأب مزج هتريس ىف ىطايمالا تبار مث « حتفلا لبق حتفلا ماع ىف ناكهيآو

 « حجارلا ىلع عب رأ ةنس كلذو دحأ ةعقو دعب یهو « ريدالا ىنب ةعفاو ىف ناك هنأ قارا وا کدو هک

 دداب امي رحتب یدانلا عمس امل هنأو ۰ تمرح موي قاسلا ناك هدعب | ىذلا بابلا ىف یتایس اي اسفأ نال رظن هيفو

 « امل وزت ىف بیسلا نايب ىلا ةبالا رکذب حل فنصلا نأكو « كلذ نع رغضي سنأ ناكل عب رأ ةن كلذ ناك ولف« اقا رأف

 حيحص دنسإ قجبلاو ىفامنلا جرخأو ءامهريغو ةر ره ىنأو رع ثيدح نم اضيأ ةدئاملا ریست ىف هن ایپ یضم دقو

 نأ الف « ضمیب میضعب تبع موقاا لمت الا «اوبرش راصنالا نم نيتليبق ىف لا مجرحت لوت |! هنأ نابع نبا نع

 « نئافض مهبولق ىف سيل ةوخ] اوناكو « نالف ىخأ اذه عنص : لوقيف رثآلا هارو هبجو ىف یرب لجرلا لعج اوم

 ةيالا هذه لجو رع هللا لرناف « نئاؤضلا مهبولق ىف تعقو ىح « اذه ىف عنص ام حر ی ناک ول هللاو : لوقیف

 ناعب ىف یهو« سجر یه : نیفاکتلا نم سان لاقف لاق (نوهتنم - ىلإ - رسيملاو رخلا ام اونمآ نذلا اهيأ اب

 - ىلإ - اومعط اف حانج تاحلاصاا اولعو اونمآ نيذلا لع سيل ر ىلاعت هللا لزناف « دحآ موي لتق دقو نالف

 دنه ءارلا ثي دح ىف اضأ تعقوو « ةدئاملا ىف ىنعم اک ىراخيلا ىف سنآ تب دح ىف ةداب لا هله تءقوو 14 نينا

 اونام نيذلا ائبامصأ ۰ هللا لوسراب : سان لاق رخلا تمرح ال و دحأ دنع سابع نبا ثيدح نمو : هحصو ىذمرتلا

 ةر ره ىبأ تیدح یو « دوچا كلذ نع لأس یذلا نأ راج ثیذح نم رازبلا دنءو ٠ حیف هدنسو « ام وب رشي مو

 وبآ لاق « مکرت اک ہوکر ماع مرح ول : لب ىنلا لاق » هرخآ ىف دازو « لوالا ومن ةدئاملا ریست ىف هتركذ ىذلا

 ىلع عمجأ ام ةب ىم دقو « اسجر اهتیمست نم الا هذه نم رخلا ميرمت دافتسي : « نآرقا ماکسحا د ىف ىزارلا ركب

 مالا نمو ؛ هلوانت مرح ناطيشلا لمع نم ناكامبم نال م ناطيشلا لمع نم هلوق نمو ريزنحلا مهل وهو هم رعت

 برشلا نوک نمو « بانتجالا ىله بترملا حالفلا نمو  هلوائت مرح ةبانةجا بجو امو بوجوللوهو بانةجالاب

 نمد « ةالصأا نعو هللا ركذ نع دصت امن وك نمو . مارح كلذ عقوب ام ىطاءتو نينمؤملا نيب ءاضنیلار ةوادعلا بس

 انیهنا : اهغمس ال رع لاق اذل و  رجرلاو عدرلا هانعم ماهفتسا هناف ؟ ( نورتنم مت لبف ) لات هلوتب ةب الا ماتخ

 فرصم نب ةحلظ قیرط نم کاملا هححصو هود ناو ىناريطاا هجرخأو . یرطلا كلذ وحن ىلا هقبسو . انيبتئا

 : اولاقف ضعب ىلا مهضمب ف هللا لوسر باصمآ یشم رخل مي رحت لزل الو لاق سابع نبأ نع ريبج نب ديعس نع
 باصفالا ناف « ةبألا مرخلا ا] اونمآ نيذلا اهيأ اي ) امت هلوق ىلا ریش! لبق « كرشلل الدع تلمج و رفلا تمرح

 اهيف لزم امل هنآ ىتعملا : یدنقرمسلا ثيللا وبأ لاق . هيلا لمعلا بسنف < ناطيشلا نييزتب نيكرشملا لمع نم مالزالاو

 رفعج وبآ ركذو . (ناث والا نم سجرلا | وبنت جاف ]ل ىلادت هلوق تلداع اب.انتجاب ساو ناطيشلا لمع نم سجر اهنأ

 مثالاو « نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا ید مرح امنإ لق إل ىلاعت هلوقب رخلا مجرحتل لدتسا مهضعب نأ ساحنلا

 امثل رخلا ىف نأ ريخأ الز م سانلل عفانمو ريبك مثإ امهيف إل رسیلا و رخل ىف ىلاعت لاق دقو ( قحلا ريغب یغیلاو

 یف ال مآ هل دج مل مالا ىمست را نإ لاق نم لوقو : لاق , كلذب رخخلا م رحت تبث مثالا عرحتب حرص مث اريبك

 : رعاشلا لوق ىف اضيأ ةلالد الو , ةفللا ىف الو كيدحلا
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 لوقعلاب بهذي مثالا كاذک لفع لض ىح مثالا تبرش

 متاح وبأ تيئأو « را ثينأت ىحصفلا ةذللاو . مثالا اهنغ أني هنأ ینمع ازاجم رخلا ىلع مثالا قلطأ ها
 « ىرهوجلا مهنم ةغللا لهأ نم ةعاج امف هتيئأ ةرخلا اهل لاقيو , ريكذتلا زارج امهريغو ةبيتق ناو یاتسجسا

 وأ « هطلاخم ىأ هرماختو لقعلا یعذت امال رخلا تمس ليقو « ةغالا ىف رل ! ىه ةرخلا : ثلثملا ىف كلام نبا لاقد
 دنع ابطسب ىتأيس لاوقأ ٠ رمتخا نيجعلل لاقي اک كردت ىأ رمتخت ان و « یلفت ىتح 'ىطغت ىأ رمخ ىف امال
 قيرظ نم ربع نبأ ثيدح لوألا ثيدحلا . ىلاعت هللا ءاش نا « ىلقعلا ساح ام را و » هنع هللا ىضر ريع لوف حرش

 ( ةرخالا ىف اهمرح اهنم بتي مل مث ايفدلا ىف رنا برش نم ) هلوق . دیناسالا حصأ نم وهو هنع عفان نع كلام
 نم هلو ٠ « ابقسي ۸ » هرخآ ىف كلام نع ینعقلا نع لسم داز « نامرحلا نم ةفيفخلا ءارلا رسكو ةلموملا مضإ اهمرح
 رکسم لك ه اءوفرم ثيدحلا لوأ ىف لم دازو « ةرخآلا ىف ام. رشي | اهنهدم وهو تاف » ظفلب عفان نع بوي قبرط
 نع امهالك رم نب هللا دیبعو ةبقع نب ىموم ةياور نم اضيأ ةلقتسم ةدايزلا هذه دروأو « مارح ركسم لكر « رخ

 مث » هلوقو . بابلا اذه رخآ ىف اهيف لاطب نبا مالك ىتأيو « لسماا نم رجلا باب » ىف اهيلع مالكلا یتأیسو ۰ عفان
 : « ةنسلا حرش و ىف یوغیلار ىناطخلا لاق . هماق» هيلا فاضملا يقأو فاضاا فذغ ؛ اءرش نم یا « اهنم بتي مل

 لاقو . ةئجلا لخد ال هنأ ىلع لد ارش مزح اذاف « ةنجلا لسهأ بارش را نل . ةنجلا لخدپ ال ثيدحلا نعم
 ةذأ رخل! رارنأ ةنجلا ىف نأ ريخأ ىلاعت هللا نآل « نجلا لوخد نامرح ىلع لدي ديدش ديعو اذه : رلا دبع نبا

 مزل 4 ةبوقع اپمرح هنأ وأ ارمخ اهيف نأ لع دقو  اباخخد ولا . نوفرني الو امنع نوعدصي ال مهنأو « نيب راشلل

 مل هل ةبوقع اپمرح هنأ الو ةئجلا ىف امدوجوب ملهي مل ناو ۰ نزح الو اهف مه الو . ةنجلا ىف نزحلاو محلا عوقو
 « ىنعرص ريغ بهذم وهو : لاق . الصأ ةنجلا لخدي ال هنا : مدقت نم ضعب لاق اذبلف ٠ ملأ اهدقف ىف هيلع نكي
 رئابكسلا ةيقب ىف اک هنع هللا افع نإ الإ امف رخل! برشی الو اهلي ال هنأ ىلع ةنسلا لهأ دنع ثيدحلا لمحو : لاق

 . هنع هللا افع نإ الإ ةن لا لوخد ةنامرحل اه.رح نأ ةرغألا ف هژارج : ثيدحلا ىنعف اذه ىلعف ۰ ةئيشملا ف وهو

 ثردح هديؤيو ؛ أبي اهدوجوب لع ناو هسفن اممتدتالو ارمخ اف برشیال مث وفعلاب ةنجلا لخدي نأ زئاج و : لاق

 « وه هسبلب ملو ةنجلا لهأ هسبا ةنجلا لخد نو « ةرخآلا ىف هسبلب مل ايندلا ىف ربرحلا سبل نم د اعوفم ديعس ىبأ
 وهو یمآ نم تام نم د هعفر ورمع نب هلا دبع ثيدحح هنم بيرقو . نابح نبا هحضصو ىبل ايطلا هجرخأ : سلق
 دازو ربلا ديع نبأ مالك ضايع صخل دقو ۰ نسح دنس دمحأ هجرخأ « ةنجلا ىف ام رش هيلع هللا مرح رخل برشي

 مل» رخآلا ثيدحلا هلثمو « هتب وقع هللا دارأ اذا ةدم ةنجلا نع سبع هنأ اهیرش هنامرح دارا نأ وهو رخآ الاتحا

 الو ةرسح كلذ ىف هياع سيل لوقب امتد ال وأ اهاسنپ نأب ةئجلا ىف امم رشي ال لاق نمو : لاق « ةنجلا ةحناد حرب

 الو« مهتاجرد فاتخ اک هزم اما مجأوه نم لا ةبسنلاب مع صا وه لب « هقح ىف ةيوقع اهای] هوش كرت نوکی

 رهاظ : ىبرعلا نا لاقو . هل اطابتغاو ىلمعأ ام هانغتسا هنم ةجرد لعأ وه نم فئايح ةچرد صقنآ وه نم قحلب

 همرغ هب دعوو هریخأتب سا ام لجعتسا هنال كلذو « اف ريرحلا سباي الو ةنجلا ىف رخلا برشپال هنأ نيثيدحلا
 « ءاملعلا نمو ةباحضلا نم رفن لاق اذه. و . هلاجمتسال هثاريم مرحي هنإف ةثروم لتف اذإ ةناف ثراولاك « هت اقيم دنع

 الحتسم ارش, نم نيب نيرخأتملا ضعب لصفو , لالا نوكي فيك لعأ لاو « لاکش] فن ومو لاتحا عضوم وهو



 ۳۳ 06۷۸ - هوابو تب ا

 اب٤ رحتب الا ایرشب نم نيدو « اهنام رح مزاتسپ لوخدلا مدعو : الأ ةنجلا لخدي ال هل الصا اهبرشي ال ىذلا وهف
 یزوج نإ ءؤازج كلذ نأ ینماا وأ « بذع نإ هبیذعت لاح ىف ولو ةدم امرش مرحب ىذلا وهو « فالخلا لع ومف
 بونذلا نم هريغ فو یمطق رفکاا نم ةبونلا ىف وهو ؛ رثابكلا یصاهلا سفك ةبوتلا نأ ثيددحلا قو . لعأ هقاو
 ةعبرشلا أ رقتسا نم : ىطرقلا لاقو « ىظ هنأ یونالا : ىوونلا لاق . ىظ وأ یماعق وه له ةنسلا لهأ نيب فالخ
 لدتسي نأ نکع و « قاقرلا باتک یف اف ثحبلا ىتأ س طورش ةقداصا ةب ونالو . امطق نيةداصلا ةب رت لبقی هقا نأ مع

 برش نم لوانتب دمعولا نأ هیفو . كلذ قيقحت ناجا « ضعب نود بوئذلا ضعب نم ةب ونأا ة ىلع بابلا تيد

 . خلا ىف هيلع عمب وهو «ديق ريغ نم برشلا درجم ىلع ثيدحلا ىف ديعولا بقر هنآل « ركسلا هل لصح ل نإو را

 یتأیس اک روپا دنع كلذدكهيف مالف اهريغ نمركسي الام امآو , اهريغ نمر كسي ايف ذکر بنعلا ريصع نم ذختملا
 هيلع لد امل « ةرغرغلا لا لصي مل ام رمعلا عیمج ىف ةعورشم ةبوتلا نأ ءاهنم بتي مل مث » هلوق نم ذخؤي و « هنأيب

 هلوق' ةريره ىلأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . لعأ هقاو . اهلوبق ىف اطرش ةبوتلا ىلإ ةردابلا تسيل و « ىخارتلا نم « مث »

 وهو ؛ سدقملا تب ةنيذم یه : دملا عم ةفيفلا ةيااتحالا حتفو ماللا رسکو ةينادحتلا نوكسو رمملا ركب (ءايلياب )

 ىلا » املا ةراشالا ىتأت ىتلا ثيللا ةءاور ىف عقو نكل «سدقلا تيب ىف وهو عفو هلي هيلع كلذ ضرع نأ ىف رهاظ

 ىف هحرش ةيقب عم كلذ نایب مدقت دقو « هلع ال ءاتبالا ةليل نيبعت ديري نأ زاوم ٠ كلذ ىف ةحمرص تسيلو « ءايليا
 لع وه « كتمأ توغ را تذخأ ولو » هيف هلوةو . ةئيدملا ىلإ ةرجحلا لبق .ارسالا ثيدح ىلع مالكلا رخارأ
 الو « ةحابم ذئنبح تناكاهنأل مرحتس ابنآ سرفت هنآل را نم رفن عي نوكي نأ لمتحم۱) را دبع نبا لاق ةمجرتلا
 لمتحيو : تلف . هتحابإ رمتست رخالاو مرحبس امهدحآ نأ ین ةحابالا لصأ ىف نيكرتشم نيحابم قارتفا نم عنام
 « ةياعرو هل ىلامل هللا نم اظفح ٠ دعب اع رحت نم عقيس ام هعبطإ قفاوف ارش دتعي ل ةئوکل اهنم رفن نوكي نأ
 . كلذ عيمج ىف را فالخم « ةقاعلا ماس « نيبراشلل اغاس « ارهاط ابيط البس « هلاف ولام هتوكل نما راتخاو

 . دذح ام عقدو دمح ام لوصج دنع دا ةيعورشم ثيدحلا قو . قلا نيدلا ىلع ةمافتسالا انه ةرطفل اب دارلاو

 وهو نيرمآلا نم لک بترتب له هدنع مدقت وأ ۰ لأفلا قیرط نم هذخآ نوكي نأ لمتح « كتمآ توغ ه هلوتو

 ةدايز رذ نآ اور ريغ ىف عقوو . هدنسل ىنءي ( یرهزلا نع رع نب نامثعو داملا نباو راف همبأت ( هلوق ۰ ربظآ

 « ءایبنالا ثيداحأ نم یسوم ةصق ىف فال اباصوف رمعم ةمباتم اماق « ربع نب نأمء دعب نیروکذلا عم ىديبزلا

 نالا تذخأف تنش اممأ برشا » هيفو « ءایلیا ركذ هيف سیل و « امهتفصو یمیعو یموم ركحذ ثيدحلا لوأو
 یاسنلا اماصوف  هيببأ دجل بسني ىلا داملا نب ةماسأ نب هللا دبع نب ديزي وهو داملا نبا ةياور امأو . « هتب رشف

 «یرزلا وهو باش نبا نع تخم نب باهولا دع نع هنع ثيللا قيرط نه « ظسوالا ه ىف ىناربطااو ةناوع وبأو
 نا نيب لصالا نه باهولا دمع ركذ طقس دقن اذه لمف ٠ باهولا دبع نع داملا نب ديزب هب درفت : یاربطلا لاق

 ريسفت ىف مدقت ام اهم « ةط او ريغب اذه ريغ ثيداحأ ىرهزلا نع ىور دق دالا نبا نأ ىلع « بارش ناو داملا

 نع داملا نبا قيرط نم هريغو دمحأ هلصوو « هرکذف « یرهزلا نع داملا نب ديزي لاقو » هيف ىراخبلا لاق ةدئاملا

 < ربثلا نبا لاق » یرخآ ةخسل ى(١)

 یرابلا حف ء ۱۰ جاو - ع



 ةءرشآلا باتك ۷" ۳€

 قيرط نم « نييماعلا دنسم و ىف ینارطلاو نابح ناو یاسنلا ایلصوف یدیبزلا ةياور امأو . ةطساو ريغب یرهزلا

 « هذئاوف ىف یزارلا مام » ابلصوف رمع نب نايثع ةءاور امأو . اضيأ ءاملب] رکذ هيف سيل نكل هنع برح نب دم
 نع « فارطالا » ىف ىزملا هركذ ام امأو . ةب یرهرلا نع هيبأ نع نامثع نب رحم نع رذتلا نب ميهاربا قيرط نم

 باهولا دبع نع داملا نا ثيدح « یرهزلا نع رحم نب نائءو داملا نبا هعباتد هلوقب ىراخبلا دارآ : لاق هن ك احلا

 نامثع ىف یزلا هرقأو مكاحلا معز اک سيلو : تلق . ىرهرلا نع امهالك سنوب نع سراف نب رع نب نع ثيدحو
 نر رمع نب نامع وه اأو « ةب سيلو , ديزب نب سوب نع ىوارلا راف نب رمع نب ناهثع ةنأ نظ هاف « رم نبا

 یمیتلا دلو وه اعاو « هذع ىورب ربع همتا دلو سراف نب رمع نب نامل سيل و ؛ ىميتلا رمع نب هللا دبع نب یقوم
 رمع نب نايثع نب رع نع نيعم نب ع لأس ةنأ ىرادلا ناثع ركذ دقو « قدم وهو « مام دئاوف ه نم هتركذ اک ۱

 ىف راكب نب دهبزلا هرکذو « هريغ امف رع دقو : تلق . هابأ فرعأ الو هفرعا ال : لاتف یرهرلا نع هيبأ نع ىتدملا

 قارعل اب هعم تامو روصنهلل ءاضقلا لو ماد ني نا ورم نمز ىف ةنيدملا ءاضقىلو هنا : لاقف روكذملا نامع نع بسنلا

 نع ابناور فلتخت ىلا ثيداحالل هرکذ دنع « للعلا : ىف هرکذ نم ینطقرادلا رثک او « تاقثلا ىف نابح نبا هرکذو
 وه ( ماشه ) هلو « سنا ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . لعأ هتاو « ىرهرلا نع هتياور حجر“ ام اريثكو « ىرهزلا

 هعمسي | ةنأ لب ناک وأ « كلذ قلطأف هرمع رخاوأ ىف هب ثدح اسنا نأك ( ىريف هب کدال ) هلوق . یاوتسدلا
 ةياووو: ةفاضالاب « رفلا برشو » ىم مشكلا ةءاور ىف ( رجلا برشتو ) هلوق ۰ تام دق ناك نم الإ ےب ىنلا نم

 لجد نیمیق ةأرما نوسم“ نوكي ىتح ه ىنممشكلا ةباور ىف ( نیس نوکسب ىتح ) هلوق + ةلكاشملا ىلوأ ةعامجلا
 ركذام رئاسك رخلا برش ةرثك ةءاسلا طارثآ نم نأ دارلاو < لعلا باتک ىف فوده ثيدحلا حرش قبسو « دحاو

 انه تاياورلا شک ایف عقو « نمؤم وهو یتزب نيح ینازاا ىثزي ال و ةريره ىبأ ثيدح عبارلا ثيدحلا . ثيدحلا ىف

 نیبمآ ةياورلا هذه تنيب دقو ‹ یازلا وأ نمواا وأ لجرلا حارشلا ضعب ردقف «لءافلا فذح « ىزب نيح یزبال د

 « رخلا برش ىف درو ام دشأ اذه : لاطب نب! لاق /نموم وهو ارش, نيح رخلا برشإ الو) هلوق . كلاثلا لاهتحالا

 « لماكللا ىلع انه نام الا ةئلا لهأ لمحو « ميرحتلاب الاع ادماع ةريبكلا بکنم اورفكف جراوخلا قاع هبو

 باهذ ىلا هرمآ لومي كلذ لعاف نأ دارملا نوكي نأ لمتحم و « ىصمإ ال نم نامالا ىف الاح صقنأ ريصإ ىضاعلا نال

 ال] ناميالاو یه عمتتجت ال امنو  هيفو - ثابخلا مآ ااف رخلا اوبذمج! , هو ىنلا نانه ثيدح. ىف عفو اک ؛ ناميالا

 : لاطإ نبأ لاق . طوفرم نابح نبا هححصو « افوقومو اعوفرم قهبلا هجرخأ « هبحاص جرخم نأ امهدحأ كشوأو

 رع نبأ ثيدح نع اضوع نوكسيل بابلا اذه ىف دیدشاا ديعولا ىلع ةلمششلا ثيداحالا هذه ىراخبلا لخدأ امئاو

 اردق ديعولا ىف نال  رظأ هيفو « لاق اذك ء افوقوم ىور هنوکا بالا اذه ىف هرکذپ ل امناو «مارح ركسم لک »
 (باهش نبا لاق) هلوق ۰ ابرق أمس اک رمع نبا ثيدحح ىتعم ىدؤب ام ىراخبلا ركذ دقو « ميرحتلا قلطم ىلع ادئاز

 مث ) هلوق ٠ هيف باجش نبا خيش كلما دبع دلاو وه ( هريغأ ركب ابأ نا ) هلو ۰ روكذملا دانسالاب لوصوم وه
 نایب ىنعم دقو ؛ ةريره ىبأ ثيدح ىف كلذ ديزي ناكةنأ ینعلاو « روكذملا نحرلا دبع نبا وه ( ركب وبأ ناكلوقي

 . ىلاعت هللا ءاش نا دودیلا باتك ىف كلذل ديزم ىتأوو « ملاظملا باک ىف ثيدحلا حرش رکذ دنع كلذ

 هريغو بتعلا نم رجا اپ - ؟



 ۳۵ ۵۵۸۱ - 0۷4 ثيدحلا

 "ر نبأ نع عفان نع لوم نبا وه" تام انک دح قباس نب دم انثدح حابص نب ”نسحلا گرا د ٩
 « ىش اهنم ةنيدلاب امو رجلا تمرح” دقا » لق امهنع هللا ىضر

 نع یناتبلا تبا ن رع سنوي نع مان نب هب ر دبع باپش وبا أنا دح سنوي نب دحأ اشم — 0۸۰

 انرمخ ةماعو « اليلق الإ بانعألا رمخ ةيدلاب ین - دحين امو « تمرح نيح_ را انيلع تمرح“ ٠ لاق ىنأ

 . € رو ”رسبلا

 رع ماق : لاق امن ها یضر رع نبا نع ماع انثدح نايح ىلأ نعیحم انثدح دادس انو - ۸۱

 .ريعشلاو « ةطنحلاو « لسملاو « رمقلاو « بتءلا : : ةسمخ نم یهو رجلا مرح لزل دعب امآ : لاقف ربدملا ىلع

 حيحصلا خسف نم ءىش ىف « هریغو » ظفل رآ مو , لاطب نبا حرش ىف اذک ( هريغو بنعلا نم را باب ) هلوق
 بنملا ءام نيب اوقرف ذإ نييف وكلا ىلع درلا ىراخيلا ضرغ : ريذملا نبا لاق .هاوس حورشأا الو تاج رختسلا الو

 وب تناك یا ةذينالا نأ ىلع «  ءیش اهنم ةنيدملاب امو رخلا تمرح » بايلا ىف هدروآ ىذلا ىنعي  رمع نبا لوقب

 ی٣ س .یش 8: دل اهنم امو : لاق نال ¢ ا ةعاع بذملا نم را نآ ىلع لدي نأب وه لب 6 ران ار يمسل

 نا لاق نأ الإ > ارمخ تەل ةذيئآلا نأ ىلع لدف « ةب هل اب لای ةدوجوم بنملا ريغ نم ةذينلا تاک دقو رخلا

 رم نم ةن دملاب امو یا تمرح لق : : لاقيف 0 بعلا نم الإ رمخال لاق نم لوق بآ رج ىلع لر رع نبا مالک

 رجلا مرح نم ةباحصلا مهفو « كلذ وحن و رالا و رسبلا نم حنصب ام ةيرشالا نم ام دوجوملا ناك لب « ءىش بنعلا

 اهدعبامو ةمجرتلا هذه ىراخيلا دارم نوكي نأ لمع و : تلق . امفادإ ىلا | ورداب ام كلذ الولو < هلك كلذ مرغ

 دقمف « لسعلا نم ذو ام ىلع قاطی و « رها و رتيل ذیاث ىلع قلط و ۰ بلا ريصع نم ذختو ام ىلع قلطي یا نآ

 لوالا ةجرقل اب دی رگ نأ Jet و . ه دعا هدررآ ام لوادي ل بعلا ق ةيمسللا رصح درب و ۰ اباب اهن اہم دحا و لكل

 لع دابخالا امف تدرو ىلا هایشالا نایب دارأ هنأ هلصاحو . . هف یهآ نم ربظأ لوالاو ¢ زاجما اهادع امو ةقيقملا

 هيف هدروأ ىذلا ی ثا داو ¢ رع " و سهل اب هفدرأ مث ۴ 0 هملع قفتملا ةنوكل با اب أديف ¢ رجلا هلم دخت 4 ال هطرش

 كلذل ةءاع ةجرتب نا مث“ « رسلاو رغلاب صتخمال كلذ نأ لا ةراشإ لسعا اب ثلث 2 « ادج دارملا ىف رهاظ سنأ نع

 اعوفرم ة هر ره ىبأ نع هاچ یذلا تب دا فعض ىلا ةراشا هيفو ۰ لا هللاو « لقعلا رماخ ام خلا یهو هريغو

 بنعلا ريصع هع رح ىلع عمجاو 6 امهف رهجلا هب ؛ دارلا سيل ةنأ وأ « ةينعلاو ةلضئلا : نيترجشلا نيئاه ن٠ ر خا 2

 اهنع یپنلا نآ مالكلا لهآ نا نم موق نع 4۰ تف ۶ نبأ قعود قافتالاب هريثكو هليلق لوانت مرڪ هنأف نویس ما اذا

 امو هيلع اومجآ ام مارحلا نأ موق نع ساحنا ر روج وآ کحو . هلا لا تفتلي ال روجمم ل رق وهو ل ةهاركلل

 ناک ولو « هعرحت ىف فاتخا ٠ یش لك لح لوقلا هم مزلب لوقلا نم مظع اذهو : لاق . مارح سيل هبق اوفاتخا



 ةبرشآلا باتک- ۷

 رکسلاو « اهريثكو املیلق مارح رخل : ةفینح ىنأ نع « ءاملعلا فالتخا » ىف یواحطلا لقن و . ابهاو فال ا دنتسم
 یذلا ردقلا هثم مرح امناو ۰ ناک ءیشیآ نم هب سأب ال خوبطلا ذيبنلاو « را میرحنک سیا و مارح اهريغ نم
 نع دع هاکع اذکو : لات , رقلاو بیپ زلا الإ الغ ناو ءىش لک نم عیقنل اب سأب ال : : فسوب ىبأ نمو . ركسي
 عیقن و رقلا عیقن هرکآ : ىروثلا لاق و . همرحآ الو هب رشأ ال نأ “ىلا بحأف هريثك کسا ام : دمع نعو . ةفرنح ىبأ

 قباس ني دمو ؛ ءار هرخآ رازبلا وه ( حابض نب نسحلا ىنثدح) هلوق ٠ هب ساب ال لسماا عیقن و « ىلغ اذا بييرلا
 ثدح ىراخبلا خيش ناك ( لوغد نبا وه كلام انثدح ) هلق . اذبک ةطساوب هن ثدح دقو « ىراخبلا خویش نم
 روكذملا ثيدحلا لیعاسالا جرخأ دقو « سفأ نب كلام سبتلپ الثل وه هبسنف هبسني لو « كلام انثدح » لاقن ةب
 ( ءىش ام ةنيدملاب امو ) هلوق . ,لوغ. نب كلام نعد لاقف قب اس نب دم نع ىتاغصلا قاحس] نب دمع قب رط نم

 لاقي اک « ىنالا قلطأف ةئيدملاب دنيح اهتاق لجأ نم ةغلاپلا دارا وأ« لع ام یضتقع كلذ ىفأ رمع نبا نوكي نأ لمتح
 نركب نأ لمت ءاليلف الإ بانعالا رمخ دج امو » بابلا ىف روكنملا سنا لوق هديؤبو « ةماابم "یشب سيل نالف
 لز' و لاق ربع نا نع رخآ هجو نم ةدئاملا ريسفت ىف مدقت دقو ‹ رصعإ ىأ .ىث اپن ةنيدلاب امو رع نبا دارم
 . اهيل بلحي ام ىلع ال اهب نصي ناکام ىلع لمحو « بنعاا بارش اهف ام ةیرشآ ةسخل ذئموب ةنيدملاب نإ و رخلا ميرحت
 ة خلا نم عنصأ ذئنيح تناك اهنأ هانعف « ةسمخ نم یهو رثلا مرت لزن » بايلا ثيداحأ ثااث ىف رگ لوق امأو

 ديبع نا ود ( سأوب نع ) لوق . هحرش عم نيباب دعب هريرقت ایس اک ةنيدملا صوصخ ىف ال « دالبلا ىف ةررک لا
 لاق . راو رسبلا نم ذختي ام لك ناک ار ريم ینلا ذيبنلا ىأ ( رف او رسبلا ان ةماعو ) هلوق . یرصیلا
 وأ (ارغ رصعآ ینارآ ین ۱ سکع وهو ٠ امم عنصر ىذلا بارشلا نع زا « رقلا و با ه هلوق : یتامرکلا
 را نا » لاق سفآ نع رخآ هجو نم هدعإ ینلا باهلا ف ىنأيسو ٠ هتدام وأ ان رخ لصأ ةماع هريدقت فذح هيف
 راثد نب براحم ةياور نم احلا هحح و یاسنلا جرخأو رهاظ هيف فذحلا ريرةتو « رسبلا ذم وب رخو تمرح

 وهو « ةنلابلا دارملا نكل رص لا هرهاظو « حيحص هدنسو ءرخلا وه راد بييزلا » لاق لِي ىنلا نع رباج نع
 رغلا مسا ص نم ىلع درلا سنأ دارم ليقو ؛ سا ثيدح ىف ررق: اک ادوجوم ةن. دملاب ذتنیح ناك ام ىلا ةيسنلاب
 بارش لک ميرحتلا ىف اہکر شپ لب بنملا نم ةذختملا خلاب صتخ ال ميرحتلا نأ هدارم لوقو « بنعلا نم دخت اهب
 صاعو « ىميتلا دیعس ن یحم وه نايح وبأو , ناطقلا دیمس نبا وه ( ی ) هلوق . لعأ هللاو رهظأ اذهو « رکسم
 دعإ قايس « ارصتنع هجولا اذه نم هقاس ( را مرح لزن دمب امأ : لاقف ربنملا ىلع رع ما ) هل . ىعشلا وه
 ةياور هذه نال « هيف ةجح ال : تلق . دمب امأ و باوج ىف ءافلا فذح زاوج هيف : كلام نبا لاق . الوط» ليلق
 لون دق هنا : لاقف ربما ىلع رم بطخ » ظفلب ناطقا ىح نع ءاجر ىنأ ن دمحأ نع ابر رق ىفأ يسر ء انه ددم
 ديعس نب ىح نع ىدقملا ركب یآ نب دمع قيرط نم انه ليعامسالا او »2 دعب امأ و هيف سيل « رثلا ميرحت

 " ةاورلا فرصت نم اهتايئاو ءافلا فذح نأ ربظف « رخلا ناف دعب امأ د ظفاب هيفو ددسم خش ناطقلا

 رمتلاو رشبلا نم یهو را ميرحت لز اپ - ۳
 ةحاط ىنأ ن هللا دبع نع "یاح-ا نع سأأ ی ام یک دخ لاق 3 دبع نب "لیماسا شرح — هوز
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 «رمثو وهذ خیضف نم بکن ب "ىبأو ةحلط ابأو ةديبع ابأ یتسآ "تنک» لاق هنع “تا ضر كلام نب سنأ نع

 « اتق رف ؛ اهفرهف سنا اي مق : ةحلط وأ لاقف . تمرح دق "را "نإ : لاقن تآ مما

 مهيقسأ * ىلا للص اجاق تیک : لات نأ تمم » لاق هپ نع رم انف دح دادسم اشی - ۳

 : سنأل تلق . اهنآفکف « اهانکا : اولاقف « رتا تمرح : ليقف « خیضقلا - مرتمآ انأو  ىتمومم

 « ىنأ ركسي مف ۰ مریخ تناكو : سنا نب ركب وبأ لاقف ٠ رس و بطر : لاق ؟ مهار ام
 « ذئمو مرح تناك » لوقي كلام نب سأ عم هنأ ىباحصأ ضمب ی دحو

 هللا دیبع نب يمس تیوب لو ءا ربا رشعم وا "فسو ان دح یدقلل ركب يأ نب ع قص 6م

 «رفلاو ربا ذثموب راو تمرح را نأ مهم"دح كلام نب ىنأ "نأ هلل دبع نب ركب ىنث دح » لاق

 ةياور نم سنأ ثيدح هيف رکذو 6 ذختت وأ عنصت ىأ ) رقلا و رسبلا نم یهو رجلا معرحت لزن باب ) هلق

 وه ( ةديبع ابآ قسأ تنك ) هلوق . هلبق بابلا ىف ةمدقتلا هنع عباث ةياور نم اقايس مجأ هذع ةحلط ىبأ نب قامسا
 هذه ىف رصتفا اذک ( بک ن أو ) 5 سنا ما مياس ما جوز لهس نب دیز وه ( ةدلط باو ) 5 حارجلا نبا

 یه باث قيرط نم ريسفتلا ىف یضم اک هلزنم ىف تناك ةصقلا نوكلف ةحلط وبأ امأف  ةئالثلا ءالؤه ىلع ةءاورلا
 هجرخأ (ک ةحلط ىلأ نيبو هنیب ىخآ مت ىنلا نالف ةديبع وبأ امأو « ةحلط ىبأ لزتم ىف موقلا قاس تنك» سنا

 نب زيرعلا دبع ةياور ىف عقوو ۰ مهملاعو راصنالا رييك ناکف بعك نب نآ امأو ٠ سنآ نع رخآ هجو نم مم

 ةاور ق یو « ماچ اب عقو اذک ۾ انالفو انالفو ةحلط ابا قسأ اقل ىلا د ةدئاملا ریست قسأ نه بسهص

 ابآ و ةحلط اب تسال تنك ىلإ » سنآ نم ةداتق نع ماشه ةباور نم باو | دعب یاتسو 2 بوأ ايأ مهنم لسم

 هشرخ نب اعم ها نو فلالا دعبو مسجلا فیفخو ةلمبلا لادلا ضب ةناجد وبأو « ءاضيب نب لیپسو ةناجد
 یح نع دم الو « لبج نب ذاعم مهيف یو هوحن ةداتق نع ديعس قيرط نم سلو « تاحوتفم ءار امهنإب نيتمجعمب

 لصح دقو « الجر رشغ دحأ اوناكموقلا نأ سنا نع اهريغو ةداتقو تب اث نب رمعم نع قازرلا دبع دنع عقوو

 هظفل و بابلا اذه ی یهو سنأ نع ىميتلا نایلس ةباود ىف مهمبأو » مهنم ةعبس ةيمسآ اهتدروأ ىنلا قرطلا نم

 مهاع قلطأ و « ىحلا , هلوق نم لدبلا ىلع ضفخ عضوم ىف یموع هلوقو < یتموع مهيةسأ یا ىلع امئاق تشك د

 نم هريسفت ىف هيودرم نبا هددوآ ام تابرغتسلا نمو . راصنالا نم مرثكأ ناو هنم نسأ اوناک مهنال هتمومع

 نإ هنظأ امو « هدنس ةفاظن عم رکنم وهو ٠ مهف اناك رعو ركب ابآ نأ سنا نع نامبط نب ىميع قيرط

 ملف هسفن ىلع رخلا ركب وبأ مرح » تلاق ةشئاع ثيدح نم ةيعش ةجرت ىف « ةيلحلا » ىف يعن وبأ جرخأ دقو . اطاغ

 لو مويلا كلذ ىف ةحلط ابآ اراز رمعو ركب وبأ نوكي نأ اظومحم ناكنإ لمتحيو « مالسإ الو ةيلهاج ىف ام رشي

 هل لاقي لجر موقلا ىف ناكو « موقلا قاس تنك » لاق سنآ نع رخآ هجو نم راذإلا دنع تنجو مث . مهعم ابرشي



 ةبرشألاباتك #4 ۳۸

 میت لرت دق : لاقف نیملسلا نم لجد انیلع لخدف « تایبالا « ركب مآ ةمالسل اب يت , لاق برش الف ؛ ركب وأ
 ةئيرق نکا « كلذك سيلو < قب دصلا ركب وأ هنأ موضمب نظف «ٍتوغش نا هل لاتر اذه ركب وبأو . ثيدحلا را

 ةجرت یزاغلا نم ردب ةوزغ ىف تمدق دقو قرشع ةمم-ت انلصخ « قي دصلا فصو ىف طلفلا مدع ىلع لدت رک رک

 وهز خيضف نم ) هلوق ۰ كلذ دیشي أم لسرم قيرط نم « یہک ال کم باتك» قو ٠ روکذلا بوغش نب ركب ىلأ

 ىازلا حتفبف وهزلا امأو « ذبنو خدش اذا رسبلل مسا : ميظع نزو نيتمجعم داضو ءافب وهف خيضفلا امآ ( رو
 رسبلا طيلخ ىلع خيضفلا قلطب دقو . بطرتي نأ لبق رفصب وأ رمح ىذلا رسبلا وهو : راو اهدعب ءاملا نوکسو

 ةياورلا ىف اک هدسحو را ىلهو هدو رسبلا ىلع قاطي اكو « رألاو رسل طيلخ ىلع قلطي اک « بطرلاو
 دنع عقوو « نیطول رفلاو ريبلا الا ذئموب مرم امر د سنا نع ةداتف قيرط نم دحأ دنعو . بابلا رخآ ىتلا

 « هما ىلع فقأ ل ( تآ مهءاج ) هلوق . « رمو رسب طيلخ اهف ةدارم نم مهيقسأ » سن نع ةداتق قيرط نم لسم
 ةيودرم نبالو « مهيف ذخأي بارشلا داك ١ یتح : « مهقسأ » هلوق دعب دحأ دنع سنأ نع دی ةياور ىف عقوو
 نع تپا قي رط نم ملاظملا ىف یضمو « لخاد لخدف « مهسوءد تلام ىتح د مصاع ىنأ نيالو « مف تعرسأ یتح و
 نم هلو « تمرح دق رخلا نأ ىداني دانم اذاف و هجولا اذه نم لساو « یدانف ايدانم لب هللا لوسر أف ١ سنأ

 ريسفتلا ف ىضمو « توصلا اذه ام رظناف جرخا : ةحلط وأ لاقف و دازو هوحن سذأ نع ةداتف نع ديعس ةياود

 : لاق ؟ كاذ امو : اولا ؟ را مكسغلب له : لاقف لجر هاج ذإ » ظفلب سن أ نع بيهص نب زيزعلا دبع قيرط نم

 مهلا لخدف یدانلا عم هرهغ نوكي تأ لمتحيو « ىدانلا وه نوكي نأ لمتحي لجرلا اذهو « رفلا تمرح دق
 ساثأ ىلع فلحو رفلا تمرح امل » لاق سنأ نع هللا دبع نب ركب قيرط نم هودم نبا جرخأ دقو . مربخأف
 ربختساف جرخ سا نوكي نأ لهتحیف « رخلا رحت لذت : تلقو ىلجرب اهتبرضف ۰ مهيديأ نيب یهو ىناححأ نم
 نم نالف انانآ و رخآ هجو نمو , اب« رح محل ركذف بابلا ىلع ماق لجرلا نأ رخآ هجو نم هجرخآ نکا « لجرلا
 هلو ۰ تینا هدنع نمو « ةعاسلا مب ینلا نم هتم : لان ؟ لوقت ام : اغلق « رفلا تمرح دق : لاقف ائيبن دنع

 ةزمملا تادبأف « امقرأ لصالاو ؛ فاقلا نوکسو ءارلا مسکو ءاحلا حتفب « ابق ريف ,سنأ اي مق : ةحلط وبأ لاقف )

 . ةرابطلا ىف هطسب مدقت دقو . ردان وهو امم ءاحلاو ةزمملاب ةملكلا هذه لمعتست دقو « اهتقربف » هلوت اذكو , ءاه

 هذه قرأ اولاقف و بيهص نب زيزعلا دع ةياور نمو ء « امقرأف م ظفاب ريسفتلا ف سا نع تباث ةباور ىف عقوو

 مهلا ةقارإلاب سالا بسنف كلذب نوقابلا یضرو ٠ ةحاط وبأ كلذب هل بطافلا نأ ىلع لوم وهو + سنا اب لالقلا
 . ةلامإلا ءافكالا لصأو « اهقرأ ىنمي زومبم هام رسكب « افك أ » بابلا ىف ةيناثلا ةياورلا ف عقرو . اعيمج
 , اهريبكاف رارجلا هذه ىلا مق » ثيدحلا اذه ىف كلام نع ىرخأ ةباور نم « دحاولا ربخ ةزاجإ باب » ىف عقوو
 هنأب عمج لب ۱ یرخ الا تاباورا یانب ال اذهو < تركنا یح هلفسأب امتي رضف انا ساربم ىلا تمقف : سأ لاق

 سن أ نع درفت ةحلط ىفأ نب قاحا نأ ربلا دبع نا رکذ دقو . اضغب رسكو اضعب قارأ وأ . اهزاوأ رسكو ارقادأ
 مهنم سنأ نع هماتب ثيدحلا اوور تاقثلا نم ةعامج دعو اديمحو ببهص نب زيرعلا ديعو اتباث نأو « رسكلا ركذب
 ءانإ ةلمبم هرخآو ءاما نوكسو ملا ركب سارهملاو . اهتقارإ الإ اوركذي ملف . هرصتخا نم مهنمو هلوط نم
 .ام هرضحم مل هنأكو , هب رسکلا تأتي ثيحب اریفص نوک دقو ضوملاك اريبك نوكي دقو رقنیو رخص نم ذختي
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 نم ديمح ةياود ىف عقوو ۰ ازاج اهياع همسا قلطأف نواهلاك هيف ا قدي ىلا ساربملا آب رسک وأ « هريغ ةب رکی
 اولأس ام هقاوف د ريسفتلا ف بيبص نب زيرعلا دبع ةءاور ىفو « لأسنو رظنن ىتح اولاق ام هللاوف و دحأ دنع سنأ

 دراوت ىلا ةراشا هيفو « ابقرط یا « ةئيدملا کس ىف تر د ملاظملا ف عقوو « لجرلا ريخ دعب اهوعجار الو اب

 نم دعب ةدايزلا هذب. كس یطرقلا لاق . اهترثك نم ةقزالا ف ترج یح اهتفار] ىلع نيل لا نم هدنع تناك نم
 ىلع مرقآ ام ةسج تناك ولف « قرطلا ىن ىلخنلا نع ىن عقب هنال ةن تسيل بذملا ريغ نم ةذختملا لا نإ لق
 لمتحتف غلب أ ناك كلذ رهتشا اذاف ء ابجي رحت ةعاشال ناك ةفارإلاب دصقلا نأ باوجلاو . ىرحت ىتح تاقرطلا ىف اهتقادإ
 تبحم ةردحنملا قرطلا ف تقيرأ ام اهنآ لمتحو « رابتشالا نم ةلصاحلا ةميظعلا ةحلصملا لوصحل نیتدفلا فخأ

 دئسإ راج ثيدح نم هيودرم نبا هجرخأ ام هيي و  اجف كلوتستف ةيدوألا وأ شوشحلاو ةبرسالا ىلإ بصنت
 ىف فاك اانتجاب سالا مومعب كسشلاو « ىداولا ناعب ىف تعقنتسا ىتح تبصنا# » لاق رفا بص ةصق ىف ديج

 : سنأ نب ركب وبأ لاقف و لوقو « رمتعم دلاو یمیتلا نابلس وه لئاقلا ( سنال تلف ) هلق . اهتساجنب لوقلا

 ركب ابآ نأ ینعلاو « كلذ د لسم داز « سن ركتي لف و هلرقو ءذتموي د هجولا اذه نم لم داز « مر تناكو
 « اراصتخا امإو انايسن ام ةدايزلا هذهب ممد مل ذتنیح ادن ناکف مهثد> امل سنآ دنع ارضاح ناك سنا نبا
 وه لئاقلا (ىباحصأ ضب ینئدحر) لوق . ءركذأس اک اهب سنأ ثيدحت تبث دقو « اهيلع هرقأف ركب یہا هنبا اب هركذف

 صتعم نع ىلعألا دبع نب دمع نع قيرطلا هذه لسم درفأ دقو « روكذملا دنس اب لوصوم وهو ٠ اضيأ ىميتلا ناس

 نوكي نأ لمتحيف « ذئموب هرم ناك : لوقي اسنأ عم هنأ ىعم ناک نم ضعب ىنثدح » لاق هيبأ نع نابلس نبا
 « نايلس اهب ثدح ینلا لجرلا هنع اہظفخ رخآ سلجم ىف ام ثدح وأ « ناجلس هعمسي ملف ذئنيح امہ ثدح سنا
 نأ لمتحيو ۰ كلذ ىلا ”ىوت بابلا رخآ ىف هتياور ناف ‹ یئزاا هللا دبع نب ركب وه نوک نأ لمتح مهملا اذهو

 ىلع جججلا ىوقأ نم وهو « رفلا ذثموب اهدمن انإو » ظفلب سنا نع هقبرط نم باوبأ دمب ىنأبسف « ةداتف نوكي

 امآو . اهريغ وأ لسعلا وأ رقلا وأ بیبزلا عيقن نم وأ بذعلا نم ناك ءاوس « ركسي ام لكسل سنج مسا رخلا نأ
 ظفلا لامعتسا زاوج هب لاق نم مرل ةغللا ىف لس ناف « هريغ ىف زاجم « بنعلا هام ىف ةفيقح رذخلا نأ مهضءب ىوعد

 0 حیا ىف ةقيقح رخلاف عرشلا ثيح نم امأو 8 یا كلذب نولوقي ال نويفوكسلاو « هزاجیو هتةءقح ىفدحاولا

 الام اذهو « هزيجب نأ همزا ظذللا اذه ىف زاجناو ةقيقحلا نيب عمج هنأ مغز نف « رخ ركسم لك » فیدح توب

 هتينكب روهشم وهو ؛ دیدشتلاب ءاربلا رشعم وبأ وهو , ديزي نبا وه ( فسوب یئدح ) هلوق . هنع محل كاكفنا
 ىف هل سيل و « یرصب وهو ؛ ماهسلا یرب ناكو ‹ رثكأ ءاربلاب هترهشو ناطقلا اضيأ هل لاقيو « همسا نم زكا

 هو و « دواد وبأو نيعم نبا هئيل دقو « تامباتملا ین امهالكو بطلا ىف ىتأ يس رخآو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا

 ةين اتحتلا دی دشآ و ةلمبملاب ةيج نبا أرذصم ةدحوملاو جلاب رييج هدج مسا ريغصتل اب هللا ديبع نب دیعسو « ىدقملا

 « ثيدحلا اذه یوس یراخیلا ف اضيأ هل امو « یوقلاب سيل : ىنطقرادلا نع کاملا لاتو « نيعم نياو دمحأ هقو
 هجرخأو ٠ ارصتخم رشعم وبأ هاور اذكه ( رسبلا ذئموي رخلاو تمرح رخلا نا ) هلوق ٠ ةءرجلا ىف مدقت رخآو

 « رجلا محرج لزل » سنأ نع هظفل و الوطم دنسلا اذهب هللا دییع نب ديعس نع ةدابع نب حور قیرط نم ىلعامالا

 مبارشو « رخلا ميرحت لزت دقف اوقلطنا : تاقق ىلجرب امتبرضف مدبأ نيب یهو ىباحصأ نم سانآ ىلع تلخدف
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 عقوو ۰ مريخأف عجرف « را رحتي ءادنلا عمسف جرخ نأ دعب هنآك سن" نم لمفلا اذهو « رقلاو رسبلا ذعموت

 بيط نم اوباصأو : ضعب لحةغاو ضب أضوتو بارشلا ؛وقارأف ١ سنآ نع رخآ هچر نم مصاع ىبأ نبا دنع

 رثأ برش نأ ىلع ثيدحلا اذ لدتساو . آلا ( رإملاو غلا اما ١ أرقي وه اذا وب ىنل اونأو ياس مأ

 یریشقلا نب رصن وبأ ءاكحو « لقملل ليزملا ركسلا ال برشا حابملا ناک لیقو . تمرح مث . ةيا ىلا ال احایم ناك

 هدنع لیصحم ال نم ضعب هلوقب ام : لاةف ۾ ملم حرش د ىف ىوونلا خلاب و . هيف هعزانو « لاففلا نع هريسفت ىف

 ام اوملعت ىتح یراکس مأر ةالصلا اوبرقن ال ) ىلاعت هللا لاق دقو . هل لصا ال لطاب امرع لذي مل ركسلا نأ

 « اهريغ ىف ال ةلاحلا كلت ىف ةالصلا نع اومو « روكذملا دنا ىلالي ىح ركسلا دوجو هاض-قم ناف 14 نولوقت

 ةحام تناك لوف اذه ىلعو . هن اكم ىف هو رقت مدقت ۴ نفراداار ةر ةمن هديؤبو . اءثاو ناک كلذ نأ ىلع لدف

 ىمسإ بنعلا ريغ نم ْذخاملا نأ ىلع هب لدتساو ؛ لوألا ججارلا و « الملل نالوق هيف ؟ تخسن مث عرشلاب وأ لصالاب

 بنملا ريغ نم ذختملا كسلا نأ ىلعو « لقملا ماع ام رخلا نأ ءاج ام باب » ىف ابي رق كلذ ىف ثحببلا یأیسو « ارمخ

 رمآلا نم اومیف ةاحصلا نال « هريثك ركسأ اذا بیل نم ذختملا نم لیلفاا برش مرح اک هليلف برش مرح

 ةبادصلا نم ءالملا دوبمج بهذ كلذ لاو . اواصفتسي ملو < عاونآلا عيمج نم ركدلل ذختب ام م رحت را بانتچاب

 وأ ناك اليلق بنعلا نم ذختملا مرحي : اولاقف نييفوكسلا نم مهلوةب لاق نمو ةيفنحلا كلذ ف فلاخو ۰ نيعباتلاو

 رخل نم لیلفلا نأ ىلع عاجالا دقعنا دقو . لح هناف ؛ درفم باب ىف هنایب یاس لیصفت لد خبط اذإ الإ اردک

 نم كلذ مزایف ۰ هريثك لوانت ىلا وعدی نوک هللق مير#ت ىف ةلعلا نأ لدو ٠ هديثكو هليلق مرح بنعلا نم ذختملا

 ريدكلاو هنم لیلفلا مرح : بنعلا نم ذختملا ىف لاقف اه ريغ نم لختملا نيبو بئملا نم ذختملا نيب کس ىف قرف

 اوقران < مرع ال هنود امو ركسي ىذلا ردقلا الإ هنم مر ال اهريغ نم ذختملا فو < هن ايب انس اک خبط اذإ الإ

 نم ذختملا ف ردقي بنعلا نم ذختلا ىف ردفام لك ناف ٠ امهف ةلعلا داحتا عم مسالا ىف ةرياذلا ىرعدب امهنيب

 هتقفا وم عم . هفاصوأ عيمج ىف لصالل هيف عرفلا ةاوا سايق عاونأ عفرآ نم اذهو : ىطرقلا لاق « اهريغ

 لك نم ركسلاو < مارح رخلا سانلا ضعب ىل لق : یعفاشلا لاق . ل-عأ هتلاو < ةحيحعا صوصالا رهاوظا هيف

 لَو ىنلل نع هب هاچ ام تفلاخ فيك : تاقف . اراش ذح الو ؛ ركشي یتح هنم یکسال مرحب الو « مارح بارش

 هدنع لوپجب هدنس ىف : تاق , رمع نع انيؤرو : لاف ؟ هفالخ ةباحصلا نم دحأ لقب لو ىل> نع مث رمع نع مث

 : لاق رمع هدلب ركسف رم ةحيط نم برش هنأ ةومل ىذ نب ديمس ةياور ىلا راشأ : قلا لاق . هيف ةجح الف

 لاقو : لت . فرم ال : هرييغو یداخبلا لاق ديعسو . رکلا ىلع كب رضآ . لاق . كدحيطس نم تب رش ا«]

 ثيدح ام « ءاملاب دیبا رسك ىف تءاج ىتلا ثيداحألا قویلا ركذ مث . طلغ وهو ؛ ناد ح ىذ نب ديعس موضع :

 مارع هل فئاطلا يبن نا : لاق مث ء بطقف هنم برشف ذيينب ىقأف « رفس ىف ناک هنا ١ رع نع ثراسحلا نب مايه

 , كلذ ىف درو ءیش حصأ وهو « یوق هدنسو < برش م هيلع هبصف ءاع اعد مث - ءارلا فيفختو ةلمهملا ىب -

 دقو « هعرحتا اليره هيلع ءاملا بص نكي مل راكسإلا دسح خلب ناك واف < راكسإلا دحاخلب هلأ ىف اصت سیل و

 لبق هنأ یبثف  ءالا بصب هتدش تبهذ ولو « لعب ال ناكل ميرحتلا غلب ناك ول : لاقز كلذب ىواحطلا فرتعا

 « هريثكو هليلق برش ةحاب] ىف فالخ الف راكسإلا د۔ح غلبي ملاذإو : تلق . مارح ريغ ناك ءاملا هيلع بصي نأ
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 «دتشآف ريغات یر ا وشخ مهنأ لع ةب رشالا هذه لح : قیبلا لاق . راکسالا ريغ هدطقت نأ ىلع لدف

 بص ناکسف < ناضل كح تغار تناك الآ ىلع ابل نم ىلوأ . دادتءالا عنده امف هالا بص اوذوجل
 بص بلس نوگب نأ لعت#و . راكسإلا دو یاب دق تاک اذا اهراکس) ملكي م ال ءا اب امج زم نال . كلذل الع

 لجال درجو رع بطقام هقاو : مان لاق دقف , هبرش از رع بطق اذهلو « ضم ناك بارلا كلذ نوک ءالا
 : تاق ‹ لاخم دق رع هيرش ىذلا قبلا ناک : لا دقرف ن ةبتع نعو . لاخن ناك هنکل و « هفاذ نيح راكسإلا

 ءالاب هرسک ام ريع نأ ىرمعلا نعو ىعازوألا نع مرثالا یورو . حب داس یاسنلا هجرخأ ىتاثلا اذهو

 . هتضرحل ناكف بطق امدنع امأو هقاذ نيح بطقب ۸ ال هذه ؛ نيتلاح ىلع لما یک و : ی . هت والح ةدشا

 « مارح رسم لك هلرق يف دوعسم نیا نع ةمقلع نع ىيخنلا قبر ط نم هجرخأ ام اضيأ ممهذل یراحطلا جتحاو
 یمخنلا نع نایلس ىف أ نب داح نع ةاطرأ نب جاجح هب درفت هن ال فيه هنأ ا ۶ ىلا ةن رشلا ىم : لاو

 هل دنسإ یورو . لطاب اذه : لاف كرابملا نب هللا دمل اذهركذ : قوبلا لاق ۰ اضيأ سادمو فیمض وه جاجحو
 حيحص دنسب یاسنلا دنع اضيأ اذهو : تلق ء!دآ هيف دومب نأ هل لح مل بارش نم ركس اذا : لاق یمخنلا نع حی
 اسلا جرخأ و هثوق نم یعخنلا نع الإ ميم هجو نم هبق ةصخرلا تدجرام : لاق كرابملا نبا نع ىئاسفلا ىود مث
 « بن ةيامسا نم ذيب ىأف فوطب وهو هتلر ی ىلا شط# ١ لاق د وع« أ نع دعس نب دلاخ قب رط نم مرئالاو

 نويفوكلا هب جتحا : مرثالا لاق ء برشو هيلع بصق « مزە ٠ ءام نم بوت 1٩د : ال لاق ؟ ره مارحا : ليقف

 ةبرش ىذلا نأ !وعز ناف , هبرش لحي ال خبط ريغب دشا اذا ذیبلا نأ ىلع نوقفتم مهنأل « هين ةجح الو « مهبل
 نم بطق هنآ اوعز ناو . كلذ ا E ركملا برش هنأ هيلا ا اذه نم ناک ي ىنلا

 ىبأ ثيدح فعض دقو : تلق . قافتالاب لالح هلماقو هريثك-ف دتشپ لام عیقناا نال ؛ ةجح هيف مهل نكي مل هتضومح

 ىور مث . فبعض وهو هعفر ناع نب ىحي درفتا « مهريغو ىدبم نب نمرلا ديعو دمحأو یاسنلا روكذملا دوعسم

 هلوق نم یعخنلا نع الا حر هچو نم هيف ةصخرلا تدج رام : لاق كرابلا نا نع قاسفلا

 مل اذإ : لاقف عاقفلا نع ينا نب كلام تلأ نعم لاقو . متبلا وهو « لا نم را صاب - غ
 هب سأب ال « رکسی ال : اولاقف هنع انلأس ىدنقاد "للا نبا لاقو . هب سأب الف رکسپ

 ةشلاع نأ نحرا دبع نب ةه ىلأ نم باهش نا نع "للام نوا فسو 7 نا دیع شرم — 00۸0

 « مارح وهف ركسأ بارش "اک : لاقف متبلا نع ء ب ا ”لوسر لثس » تلاق

 ةشئاع نأ نمحرلا دبع نب ةماس وبأ ینربخآ » لاق یره لا نع بیم انربخأ ناملا وأ انتم -- همها

 لاقف - هنویرشپ ن رول لهأ ناکو « لسلا + دیبن وهو - متبلا نع لک للا ”لوصر لك غ تلاق اهنع هللا یر

 رک بار الك ی للا لوسر

 ىف الو ءابأللا ىف اوذيةنثال : : لاق هلل هلا لوسر 4 نأ كلام نب ی دح د لاق یره اا نعو - ۷

 « ريقنلاو ملا اعم قحلپ : ةربره وأ ناکو . تا

 یرابلا من ۵ ۱۰ ٩ بس م
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 لاقو) هلوق . ةيأ ا ةغل یهو حتفن دقو ةانثملا نوكسو ةدحوملا رسکسب ( عتبلا وهو لدعلا نم رخلا باب) هلوق

 لسعلا نم عنصي دق « فورعم فاقلا دیدشت و ءافلا منعب ( عاقفلا نع سنأ نب كلام تلأس ) ىسيع نبا ( نعم

 مل اذا لاقف ) هلوق ٠ دش ملام هب رش زوجي ايرط ماد ام ةذينألا راس مك هکحو : بییزلا نم منصب ام رثكأ و

 « دم نب زيرعلا دبع وه ( ىدرواردلا نبا لاتو ) هلوق . هلبلقو هريثك مرح سا اذاو ىأ ( هب ساب الف رکس

 یدرواردلا ماس نذلا فرعآ | (هب ساب ال رگسب ال اولاقف ) هلوق . اضيأ هنع ىببع نب نعم ةءاور نم اذهو

 , نييندملا هاشم رثك أ ءاقل ىف اكلام كراش دق وهو « هنامز ىف ةئيدملا لهأ ءابقذ مآ رهاظلا نكل ۰ كلذ نع

 ىف زازقلا ىسيع نب نعم هركذ رثالا اذهو ۰ دتشي ل اذإ الإ اءاقف ىمسب ال هلال : هب هوباجأ ام عاقفلا ىف كحلاو

 ويش نم یمیع نب نعم نأ : لاقف حارشلا ضعب لفغو . ةزاجالاب ال عفو دنو . كلام نع ةي'ور « أطوملا »
 ذتنیح یراخبلاو هنيدملاب تام هل ىسيع نب نمم قاب  یراخبلاو لاق اذک . لامتالا مح هل ن وكشف ىراخبلا

 ركسأ ام ليلق مرحب دارملا نأ ةجرتلا ىف رثآلا اذه ركذب دارأ ىراخبلا نایک , نینس عبرا ذبح هرمعو یراخبب

 « هريثك الو هليلق مرح  رکسب ال ةلاملا كلن ىف ريثكلا ناک ولف « ارکسم 202۱ كلن ىف ريثكلا نوكي نأ هريثك

 لثس ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نا « قزابلا باب » ق كلذ نایب ىف دیزم ىتأيسو . لالا ىف هبرشو بنملا رصع ول اک

 هلثمو « هف وب شب نیا لمآ ناکو : لسعلا كيب وهو د بابل تيدا أ یا وهو ىرهزلا نع بيعش داز ) عتبلا نع

 مالك نم نوكي نأ لمتحو « ةشئاغ مالك نم ريسفتلا نأ ءرهاظو « ىرهزلا نع ىديبرلا قيرط نم دواد یال

 ذيبن عتبلاو » هرخآ ىف لاق نکل , كلام ةياور لثم دحآ دنع ىرهزلا سرع رمعم ةياور ىف عقوو . امن ود نم

 قي رط نم لس هجرخآ دقو . ثيدحلا رخآىف عي ام رثك | هنال . جاردالا لامتحا ىف ربظآ وهو « لمعلا

 « ىرمشالا ىموم ابآ هنظأ ىننكل , احرص ةشئاع ثيدح ىف لئاسلا مسا ىلع فقأ لو « هظفل قسب مل نکل . رمعم

 نع هلأسف نما ىلا هثعب عقلي ىنلا نأ ىموم ىبأ نع » هيبأ نع ةدرب ىلأ نب ديعس قب رط نم یزاغملا ىف مدقت دقف
 : لاق ؟ عتبلا ام : ةدرب ىلال تاق . مارح ركسم لك : لاقف « رزااو حتبلا : لاق ؟ ىه ام : لاقف ا عنصت ةيرشأ
 انك نيب ارش ىف انتفأ هللا لوسراب تلقف » ظفلب ةدرب ی نب ديعس نع رخآ هجو نه سم دنع وهو « لسعلا ذیبن

 ب ىنلا ناكو : لاق « دتر ىتح ذینب ةرذلاو ريعشلا نم رزملاو ؛ دّدشي ىتح ذبذي لمعلا نم حبلا : نملاب امهعنصأ

 عتیل ریسفت نأب خرصنلا دواد نآ اور یو « ركسم لك نع ا : لاقف ءهمكارخو ماكلا عماوج یطءآ

 « ةرذلاو ريعشلا نمو : تلق « عتبلا كاذ : اقف « لسعلا نم بارش نع علي هللا لوسد تلأس » هظفا و عوفم

 وبأ أس ام ءىش نع ىناشيجلا بهو وبأ لأسس دقو < مارح ركسم لك نأ كموف ريخأ : لاق مث . رزلا كاذ : لاق

 هذهو « مارح ركسم لک د هلوقب باجأف رزلا نع مب ینلا لأس هنأ هئيدح نم دواد ىبأو ىمفاشلا دنعف « یسوم

 لب « راكسالا احب ميرحتلا صيصخت درب مل هنأو « ركسأ بارش لک» بابلا ثيدح ىف هلوقب دارملا ريسفت ةياورلا
 نم ذخوب و . هنم هلوانت ىذلا ردقل اب لوانتملا ركسي مل ولو 4و ات مرح راكسإلا ةيحالص هيف تناك اذا ها دارملا

 اع ىتريخأ : لاقل كلذ لئاسلا دارأ ول هلال « هنم رکسلا ردقلا نعال عتبلا سنج مكح نع عقو هنأ لاؤسلا ظفل

 . الثم ؟ راض وأ عفان اذه له : اولاق سنجلا نع اولأس اذ] برملا ناسا نم دوبملا وه اذهو « مرح امو هنم لحي
 ام كلذ ناك اذا هنع لأس اع ةدايزب لئاسلا بی ىتفملا نأ ثيدحلا قر ؟هنم ن ۇپ مك : اولاق ردقلا نع اولأ- اذاو



 }۴ ۵0۸۷ - هه ثيدحلا

 اومجأ : ىرزاملا لاق « هريغ نم وأ بذملا ريصع نم !ذختم ناك ءاوس ركسم لك رعت هيفو . لئاسلا هيلا جات

 هل لصحول مث « هریثکو هلبلق مرح ديزلاب فذق_«ىلغو دتشا اذا هلأ ىلعو ؛ لالح دتشي نأ لب بنملا ريصع نأ ىلع
 اهضعب طايتراب كلذ رعشأف تاذختلا هذه دنع ماكحالا هذه لدبت ىف رظنلا عقوف « اضيأ عاجالاب لح هسفنب لاخت
 هريثكو هيراق لرانت مرح راكسالا هيف دجو بارش لكنأ كلذ یضنفاف راكسإلا ميرحتلا ةلع نأ ىلع لدو « ضعبب
 نم نابح نا هدصعو قاسنلاو د راد ىلأ دنعف را قرط ضب ف هب خیرصتلا تبث اطابنتسا ه یکذ امد . ىهتا

 نع بیعش ن ور ثبدح نم قاسللو « مارح هليلقف هزيثك ركعأ ام : و هللا لوسر لاق و لاق راہ تیدح

 ركسأ امو« مارح رف لک د اعوفم ةيئاع تب دج نم دواد نالو حي ورفع یا هدن-و ٠ هلثم هدج نع هيبأ

 نع هببآ نع صاقو ی ا نب دعس نب صاع ثر دح نم ی راحطلاو نایح نالو « ما رح هلم فكلا ءلف قرفلا هلم

 : لاق نکل ‹ ثيداحالا هذه ةحصب ىواحطلا یرتبعا دقو « هريثك رکسآ ام ليلق نع مک اهنأ م لاق لب ین
 « هدنع رکسلا عمي ام هب دارآ موضغإ لاقو . ركسي ام سنج هب دارأ : موضعي لاقف ء ثيدحلا لي وأت ىف اوفلتخا
 « اهریثکو ابليلف رذلا تمرح, هعفر سابع نا ثيدح هل لدو : لاف ؛.لّدقي ىنح الن اف ىمسي ال لئاقلا نأ هدبؤيو
 هعاطقناو هلصو ىف فاتخا هنأ الإ « تاقث هلاجرو یاسنلا هجرخأ ثيدحح وهو : تاق . « بارش لك نم ركسلاو
 نوكسو ملا مضب « رکسلاو» ظفلب هيف ةياورلا نأ ةريغو دحأ مامالا حجر دقف هتم ريدقت ىلعو « هفقوو هعفد ىو
 ض راعي فيكف « لمتحم هظفل و درف تبدح وبف اهتوبث دات ىلعو ؛ نيتحتفب وأ نوكس مش ما « ركسلا » ال نیساا
 قاربطلاو قحا نبا دنع رع نا نعو یطقرادلا دذع ىلع نعاضيأ ءاجو ؟ امترثكو امنت عم ثرداحالا كلت مومع
 « لاقم اهديناسأ قو قاربطلا دنع تباث نب ديز نعو ىتاربطلاو کام لاو ىنطقرادلا دنع ريبج نب تاوخ نعو
 تل :  ايعفاش لوحتف ایفنح ناو - یناعمسلا نم رفظملا وبأ لاق . ةربشو ةوف ابابق ىنلا ثيداحالا ديزت اهنكلا
 ىف دحأل غاسم الو ةريثك كلذ ىف رابخالاو : لاق مث اونم اريثك قاس مث « ركسملا ميرحت ىف قلب ىنلا نع رابخألا
 ةلولعم ارايخأ اوورو بابلا اذه ىف نورفوكا لز دقو : لاق . عطاوق ججح اهناف : !مفالخم لوقلاو امنع لودعلا
 ماب ءاب و ميظع مآ ىف لخد دقف ارك. برش ےیل هللا لوسر نأ نظ نمو ۰ لاحب رايخآلا هذه ضراءتال
 نع ةشئاع لأس » هنأ ىريسففلا نزح نب ةمام ىور دقو . ارکسم نكي ملو اولح ناک هبرش ىذلا ااو . ريبك
 ىف هل ذينأ تشک : ةيشبحلا تلاقف : مب هللا لوسرل بنت تناك اهناف ؛ هذه لس : تلاقف ةيشبح ةيراج تعدف ذيبنلا
 ةشئاع نع همأ نع ىرصبلا نسم لا یورو. لسم هجرخآ « هنم برش حبصا اذاف هقلعأو هؤكوأو ليلا نم ءاقس
 دچوت ىلا دسافملاو . ابحضوأو ةسيقالا لجأ نم بارطضالاو راكسالا ةلعب یفلا ىلع ذيهنلا سایقف : لاق مث هوحن
 نال « ذيدنلا ىف ةدوجوم هريدك ىلا وعدي هليلق نوكلا رخلا ىف راكسإلا ةلع نأ كلذ نمو « ذیبینلا ىف دجوت را ىف
 ىف دوجوم برطلاو حرفلا لوص> نال رجلا ماقم موق رخلا مدع دنع مدنع ذيينلاو  مومملا ىلع بولطم ركسلا
 ركسلا لوصحل ذیبنلا ىف كلذ لمّدحي عبطلا نکس « ءافصو ةقر رخلا ىو ةردكو ظلغ ذيهنلا ىف ناك ناو « امهنم لك
 ةينغم رثك وأ لق ركسم لك مرحتب ةحرصملا صوصنلاف للا ىلعو : لاق « ركسلا بلطل رخلا ىف ةرارملا لمتح اك
 الو ءىش ةباحصلا نع هريثك ركسي ىذلا ذيبنلا لح ىف حصي ال :كرابلا نب هللا دبع لاق دقو ٠ لعأ هقاو سايقلا نع
 جرخاام امأو « مارح وهف ركسأ بارش لک ه ةشّئاع ثيدح تبث دقو : لاق , ىمخنلا مهارب] نع الإ  نيمب تلا نع
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 تلك! : ةمقاع قيرط نمو « اديدش اذیت انة سيف دوعسم نبا ىلع لخدن انك: لئاو فأ قيرط نم ةبيش ىبأ نبا

 ىلع لح ول اهدحأ : هجوآ ةثالث نم هنع باوجلاف « هنم اوبرشف خريس هتذبف ددش ذيبنب انيتأف دوفسم نا

 هل.یاق ركسملا مر دوعسم نبا نع تبث هنأ اناث . رکسم لک ميرحت ىف ةتباثلا ثيداحألل اضراعم نكي | هرهاظ

 . لوأ عوف رملا ثيدحلا ةقفاوم عم احیصلا نم هناوخ] لرل قفاوملا هلوق ناك هنع لقنلا فلتخا اذاف « هريثكو

 رفمج وأ دزسأو . الصأ ةجح هيف نركب الف ةضرملا ةدش وأ ةوالحلا ةدش ةددل اب دارا نوكي نأ لمتحم الات

 ىلع بقعت اذه ىفو « بابلا ىف ءىش حصأ « مارح وہف ركسأ بارش لك م ةشئاع ثيدح نأ نيعم نب ىح نع ساحنلا

 _ اعالطا مرثكأ نم وهو « ةءادحلا ثيداحأ حيرخت» ىف ىملبزلا ركذ دقو . هل لصأ ال : لاق ةنأ نيمم نبا نع لقت نم

 هجراخم د وجو عم هفيعضتب لوقلا ىتأتي فيكو . ها نيعم نبا نع اذه لقن ثيدحلا بتنك نم ءیش ىف تبثب مل هنأ

 باتک » ف اهنم اريثك دروأف : ايبا نيرشع نع ت.اج اهن] : دمحأ مامالا لاق ینح . هقرط ةرثك مه مث ةحيحصاا

 «مارح رگسم لكو ظفلب رمع ثيدحو  بابلا لوأ هرکذ مدقنلا سع نبا ثيدح اهنمو مدت ام اهنف :درفلا شرشالا

 دوعشم نا ثيدحو ؛ نسح وهو دمحأ .دع « ر أ ام ارنتجا » ظفاب ىلع ثيدححو , قيرفالا هيفو ىلعي ىنأ دنع

 هجرخأ سفأ ثددحو ؛ ىلع ظفاب اضيأ نيا رخآ هجو نم دحأ هجرخأ و ءرع ظفلب نيل قبرط نم هجام نا دنع

 ثيدحو « ربع ظفلب حيو دنس) را زبلا هجرخآ كيدهم نا ثيدحو « مارح ويف ركسأ ام د ظفلب حي دنسإ لجأ

 دیس دواد وأ هجرغأ ىربجلا لید ثیدح و « نابح نبا هحصو ديج دذسب كلذك ىلعإ وبأ هجرخأ ىرصملا جشألا

 ظفلب نسح دنسب دهآ هجرخآ ةنوميم ثیدحو « هوینتجاف : لاق مع : لاق ؟ رکسپ له لاق و هيف ثيدح ىف نسح

 سم دازلاو ؛ ربع ظفلب ديج قيرط نم دواد وبآ هجرخأ سابع نبا ثودحو « مارح وف ركسأ بارش لکو د

 هجرخأو « ره نبأ ثيدح ظفا, یاربطلا هجرخآ دعس نب سن ثيد>و « ركسم لک اوينتجاو و ظفلب نيا قب رط

 کما فو , ظفلب نسح دنا دوادوبآهجرخآ دیشب نإ نامعزلا كثيدحو «ريع ثيدح ظفلب رخآ هجو نم دحأ

 نبا هجزخأ رجح نب لثاو ثيدحو , زرع ظفاب نسح دنس .ةجام نإ هجرخأ ةر و أعم ثادح و « ركسم لك نع

 دمحأ هجرخأ لفغم نب هقلا دبع ثيدحو « نيل دنسب رع ظفلب رازبلا هجرخأ قزملا ساي نب ةرق ثيدحو « مصاع أ

 ثيدحو « رتفمو زکسم لك نع یپثد ظفلب نح دنسب دواد وبآ هچرخآ ةلس ما ثيدحو ءركسملا اوینتجا» ظفلب

 « كلذك نسح داس یاسنلا هجرخآ ةرب ره ىفأ ثيدحف « رمع ظفل لثم هظفل و ثيدح ءانثأ ىف لسم هجرخا ةديرب

 , رع ظفلب ىقاسنلا دنع هدچ نع هيبأ نع بیعش ن ورع نع اضيأ هيفو « بابلا ف ىذمرتلا ءالؤه ثيداحأ ركذ

 اوبرشا » ظفلب دحأ هجرخأ سرلا نعو « ركسم لك اوبنتجا » ىلع ظفلب یناریطاا هجرخأ باطخلا نب ديز نعو

 ىلع نب قلط نعو « ظفللا اذه وحنب ةببش ىبأ نبا هجرخأ راين نب ةدرب نآ نعو « اركسم اوب رشت الو مش اهف

 ىدبملا رات نعو « نيملسلا نم أدحأ هقست الو ةيرشت ال ركسملا نع لئاسلا اأ اب و ظفلب ةبيش ىبأ نا هاور

 نبا دنع نامعللا نب كاحضلا نعو « ةبرشالا باتک » ىف دحأ دنع ةبيبح مأ نعو « اذه وحنب ینازبطلا هجرخآ

 ىبَأو رمع نبا ثيدح ىلا ثيداحألا هذه تمضنا اذاف « ريج نب تاوخ نع هدنع اذکو ةيرشالا ىف مصاع ىتأ

 بج لب هل وانت لحال رکسلا نآ ابنومضمو دایچ مهع ثرداحالا رثكأو 1 ابا نيالا نع تداز ةشئاعو ینوم

 تصح سيردإ نب هللا دبع انثدح ه دمحآ لاقف ىواحطلا هيلا منج یذلا نايتحالا سلأ در دقو . معا هللاو هبانتچا
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 لاق . مارح ركسم لک :لاقو تفزلا نع ی هللا لوسر ىه : لاقف اسنأ تلأس : لوقی لسفلف نب راتخنا
 دنس اذهو « مارح هلياقف هريثك ركسأ ام : لاقف ؟ مامط' ىلع ناتب رشلاو ةيرشلاف : مارح ركسملا تقدص : هل تلقا
 لدتساو « لاق ام كرابملا نب هللا دم لاق اذطو « هدمب رخأت نم دارملاب فرعآ اح لاو . ملم طرش ىلع حي

 دقو « اهريغو ةشيشلا كلذ ىف لخديف , ابارش نكي مل ولو ركسي ام مرح ىلع « مارح ركسم لك » هلوق قلط#
 رخلا ثدعام ةدهاشملاب ثدحت ابنال ةرباكم رهو ؛ ةردخ اهنأب نورخآ مرجو . ةركسم اهنأب هريغو ىووالا مزج
 دواد ىبأ ىف تبث دقق ةركسمي تسيل اأ يلق ريدقت ىلعو . ايف كامبنالاو اهيلع ةموادملاو ةأشنلاو برطلا نم
 نع اضيأ بيعش ةيازر نم وه ( ىرهزلا نعو ) هلوق ۰ لعأ هللاو ؛ ءافلاب وهو رثذمو رکسم لك نع ىهنلا
 ةعرز ىنأ نع هدرفآ و <« نیبماشلا دنسم » ىف ىئاربطاا هجرخأ دقو . روکذلا دانسالاب لوصوم وهو « یرهزلا
 وبآ نکو ) هلوق ۰ ناربطا نع « جرختساا » ىف مع وبآ هجرخأو « هب یراخبلا خيش نایلا یبا نع قشمدلا
 لسم هج رخأو « السم هنع بيعش دنع كلذ عفو . یرءزلا وه اذه لئاقا ( ريقألاو منا اممم قحاب ةر ره

 «تفزاا ىف الو ءابدلا ف اوذینت ال و ظفلب ةربره ىنأ نع ةلس یآ نع یرهرلا نع ةنيبع نبأ قإرط نم یاسنلاو
 یبن» ظفلب ةريره نآ نع هببآ نع اص ىنأ نب لیهس قررط نم ها هعفرر « متانحلا اینجا و د رره وبأ لوقي مث
 هيف دازو ةرب ره ىنأ نع ةملس ىبأ نع ةمقاع نب ورمع نب دسگ قا رط نم دع. نال هلاشمو ٠ رينو منا و تأزاأ نع

 برخأو . نامالا باتكنم حیحملا لا وأ ىف سیقلا ديد دف و ثيدح حرش ىف ءارشألا مذه طبض مدقت دقر « .ابدلاو د

 یہ : لاقف . امتفب انا هرسفو مك.ةغلب هان روخآ : تاقف ةيعوالا نع ربع نا تلاس و لاق ناذاز قيرط نم لسم
 نمو ارقن رقنت ةلخنلا لصأ یهو ريقنلا نعر « ةعرقلا یهو ءادلا نع , ةرجلا یهو ةمتنحلا نع لی هقا لوسر
 نع انین » لاق ةركب ىنأ ثيدح نم ینارطاو مصاع ىلأ ناو یماایطلا دراد وبأ جرخاو « « ریقلا وهو تفزاا
 بنعلا ديقانع اهيف طرختف ءابدلا ذخأت انك فتاطا اب فیق رشعم اناف .ابدلا اءاف « تفرملاو ناو ریقنلاو ءابدلا
 بطرلا هيف نوخدشیف ةلخناا لصا نورقني !وناک ةماعلا لهأ ناف ريقثلا امآ و « توم مث ردمت یتح اهکرتن مث اهفدن مْ
 هذه ىبف تفزاا امآ و. رنا امف انیلا لمك تءاج رار متذحلا امأو « توي مث رد,ي ىتح هنوعدب مث رسبلاو
 ( هيبفت ) . ىلاعت هللا ءاش نا باوب أ ةثالث دعب ةيعوالا نع ىلا خسن نایب قأیسو . تفزلا اذه اهف ىتلا ةيع رالا
 لسعلا نأ لسعلا ند رفا ةجرت ىف ةروكذملا ةيعو الا ىف نابقنالا ىف یهلا ىف سنأ ثبدح لاخدا هجو : بلا لاق
 عرسإ هن وكدا هيف ذبتنی ام ضعب .باذتجا ىلا راشأف « حابم ذابتنالا لبق لسماو . ذابتنالا دعب الإ اركسم نوكي ال
 راكسالا هيلا

 بارشلا نم لقملا اخ ام رجلا نآ ىف ءاج ام ساپ - ۵

 هلا ضد رعنا نیا نع یبا ناب نع انئادح هجری نب د ترم س ہ۸۸
 بتعلا : ءايشأ ةسمخ نم یهو را يرحم لزت دق ها : لاقف يم فا لودر ربنم ىلع رع بطخ » لاق امپنع
 انقرافي' مل و للا كوسر "نأ تدر ثالثو . لقملا ساخام او . لسملاو « ريمثلاو « ةطنخلاو « لاو

 عنصی یشف « ورع ابآ اي: تلق لاق . اب را باوبأ ز٠ باونار . الك آو < ثلا ڊا نیا دهعي ىتح 4 8 5 200 ۳1 ی 0 5 ۳ ةد الا 5-6
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 « ربع دبع ىلع : لاق وأ . ات ىلا دبع ىلع نكي مل كاذ : لاق ؟ زرألا نم دنلاب

 + بیل د + « بسلا » ناكم َناّيح ىبأ نع دات نع جاج لاقو
 نع» مع نبا نع ىبعشلا نع رفسلا ىنأ ن نا دبع نع تک ا ۳ صفح اشم — ۸

 « لسملاو « ريمشلاو « ةطدحلاو رمقلاو « بيبزلا نم : ةسخ نم عنص# "را :لاق رمع

 درر الو هيلع قفتم وهو « بارشلاب هديق اذك ( بارشلا نم لقملا سماع ام را نأ ىف ءاج ام باب ) هلوق

 (ءاجر یآ نب دحأ ىنثدح ) هلق . ال مآ ار یمسب له هلأ ىف وه اميز مالكا نال ركسي ام بارشلا ريغ نأ هيلو

 ديعس نب يحم وه نایح وبأو « ناطقلا ديعس نبا وه ىحو « بويأ نب هللا دبع هيبأ مماو ىورملا ديلولا وبا وه
 (رع بطخ) لوق . اسلا هجرخأ « ىمشلا انثدح » نايح ىبأ نع ةيلع نبا ةياور ىف ( يمشلا نع ) هلوق « ىميتلا

 . « سانلا امأ »هيف دازو ريسفتاا ف تمدقت دقو <« باخ ريع تهم و هدئسإ نايح ىبأ نع سبردا نا ةءاود ىف

 قوببلا دنعو ؛ ةيرشالا لوأ ىف تمدق: دقو ۾ دمي امأ د هيف ناطقلا نع هيف ددسم داز ( لرت دق هنأ لاقف ) هلوق

 لز یا ةلاح ةلمجا ( ةسخ نم ىهو ؛ رخلا م رگ لزت ر هلوق . « هباع كاز هللا دمحم و ددم نع رخآ هجو نم

 نأ دارلاو « اهلبق ام ىلع ةفوطعم وأ ةيفانثتسا نوک نأ زوحيو < ةسمخ نم عنصآ امنوک لاح ىف رمخلا حرصت

 الا » ظفلب لس ةباور ىف عقو هنال رهظأ لوآلاو « ام وزن تقوب صتخ كلذ نأ ال ءايشالا هذه نم منصت رمخلا
 علص رمخلا نإو » رخآ هجو نم بابلا رحخآ ىف عقو معف « .ایشآ ةمخ نم یهو لزن موب امی رت لزن رمخلا ناو
 هل نال ةعوفرأا ثيداحألا ىف باوبالاو دين املا باحصأ هدروأ ثيدحلا اذه ( لا بنعلا نم ) وق ۰ « ةسمخ نم

 رايك ةرضح ربما ىلع رمع هب بطخ دقو « الوزن بیس نع ريخأ ليزتتلا ديش ىفامص ريخ هنا عقرلا كح مدنع

 ةيرشالا بات لوآ ىف ةروك ذأ ةيآل ار محلا مرت لوذنب ربع دارأو ؛ هراکنا مهنم دحآ نع لقني لف مريغو ةباحصلا

 ىف رمخلاب داراا نأ ىلع هیبنتآ رمع داراف . اهرخآ ىلا ( رسبملاو رمخلا ام اونمآ نیذلا اأ اي إل ةدئاملا ةآ یهو

 ىلع لدي ةناف ىضأملا لآ ثيدح هقفاوب و « اهريغ نم ذختلا لرانتي لب بنعلا نم ذختملاب اصاخ سها ةا هذه

 لاق ىذلا اذه ءاج دقو « اهريغ نم ما بنعلا نم ناك ءاوس رکسم لک ميرحت رمخلا عرحت نم اومبف ةباخصلا نأ

 نب نامعتلا نآ » ىعشلا نع نيبجو نم ناب> نبأ هحصعو ةعب رآألا نتسلا باحصأ جرخاف : ًاعرص هل ىنلا نع وع

 فاو . ةرذلاو يمشااو ةطنحم لاو رقلا و بیبزلا و ريصملا نم رخلا نا : لوقي علت هللا لوسر تعم : لاق ريشب

 فالو . ةفوكسااب سانلا بطخ نامعنلا نأ هيف دازو : نابح نا اذگو  دراد ىبأ ظفل « ركسم لک نع انا

 «ارح لسعلا نم ناو : ارم را نم ناو « آر بنعلا نم نا  ظفلب ناممنلا نع ىعشلا نع رخآ هجو نم دواد

 نود بييزلا امف امابق ىتلاو « نتسلا باعصأ امجرخآ هجولا اذه نمو « « آر ریمشلا نم ناو ٠ ارمخ ربلا نم ناو

 سنأ ثيدح نم دحالو « لسعلا , را و بنعلا نم رمخلا و لاق هنع حيمص دنسب سنا ردح نم دحالو. لسملا

 هجولا اذه نم ىلعي وبأ هجرخأ : « ةرذلاو ریمشلار ةطاحلاو لسعلاو رقلاو بنعاا نم رمخلا » لاق هنع حیح دنسب
 نب دالخ قبرط نم هدئاوف ین ىملخلا جرخآ و , ةرذلا داژو اهركذف « یهو تمرح موي ولا تهرح » ظفلب



 ثدحلا ٥٥۸۸ - ٥۵۸٩ ۷

 مدقت ام كلذ قفاوب و « ةب أب ال هدنس و ءريعشلا لدب بنی زلا ركذ نکا < ةيناثلا ةاورلا لمم هعفر هب أ نع بالا

 (ةدذلا) هلوق بذنعلا بارش اهفام ةبرشأ ةا ذشموب ةنيدملاب ناو رهخلا رحت لزت :رهع نبا ثيدح نم ريسفتلا ىف

 هلوق ٠ هلبق بابلا ف ىموم ىنأ ثيدح ىف اهركحذ مدق# دقو ۰ ةفورعم بوبحلا نم ءارلا فيفختو ةمجعملا ضب
 كلذلف نييقلا 1آ وه لقملاو « هببشقلا زا نم وهو هلاح ىلع هکرتپ لف هطلاغ وأ هاطغ ىأ ( لقعلا ساخام رم او )
 اذه : ینامرکلا لاق « هف و مح اوهوقيل هدایع نم هللا هيلط یالا كاردالا لوز كلذ نآل , هريغ وأ هاطغ ام مرح

 نال رظن هبفو « لاق اذك ۰ ةصاخ بنعلا ريصع نم لقعلا ماع ام روف فرعلا بسح امآ و « ةذللا بسحب فی رم

 ىف هي رح عقو یذلا رمخلا : لاق هنأكف ۰ ىغرشلا کلا فيرعت ماقم ىف وه لب ةغللا في رعت ماقم ىف سيل رم

 صتخ ةخألا ىف رمخلا نأ لس ولو ‹ هتمدق اک كلذ ىف افالتخا ةغللا لهآ دزع نأ ىلع . لقما ساخ ام وه عرشلا ناسا

 ىمسي بنعلا ريغ نم ذخاملا نم رکسلا نأ ىلع ثیداحالا تدراوت دقو ةيعرشلا ةقيق اب رابتعالاف بئعلا نم ذختملاب
 :لوقي هلل نأ لوسر تعم ةريرع بأ للم خس نهار ةبوغألا ىلع ةمدقم ةيعرشاا ةةيقحلاو « ارم
 نر ذختن رملا نأ تبث هلال امهف رصحلا دارا] سیا : قمبلا لاق « ةبنعلاو ةلخنلا نينرجشأأ نیناه نم رمخلا
 لعجو : تلق « بنعلا نم ذختلاب صتخت ال ًاعرش رخلا نأ ىلا ةراشالا هيف ا:لو « هريغو ربع تبدح ىف امهريغ
 نأ هقفاو نمو ربع ثیدح عم نيش نم رها نأ ىف ةر ره ىبأ ثردح یهو ؛ ةضراء2م ك شب داحالا هذه ىواحطلا

 ینا اوفو « ءىش اهم ةنيدملاب امو رمخلا تمرح دفل م ريع نإ ٹر دح اذکو , امهريغ نم دخت رمخا

 ذممو اه هن اناو م هل ظنا فو « خيضفلا مها و تم سا نو اهب اب فالتخا ناب و هركذ مدقنلا

 ىلع ةمالا قافتا اندجوو كلذ ىف ةباحصلا فلتخا اف لاق رگ او رسبلا تمرح موب رخلا زا و هل ظفا ینو « ًارمخ

 « ةريره ىبأ تیدح اولمعي مل مهنآ ىلع لد رفاك هلحتس نآ و رخ وہا ديزلاب فذقو لغو دتشا اذا بنعلا ريصع نأ
 مزاي الو . ها بنعلا ريصع نم ذختملا ريغ رفلا ىف لخدب ل هنأ تبثف « را دیبا لحسم اورفکل هب اولمع واذإ
 ضع ىف ناقرتفي و ةيمسلا ىف نائيشلا كرتشي دقف ارمخ هتیمسآ اوعنع نأ رها ذيدن لحتسم اورفكي مل مبلوك نم
 الإ ةححاشملا قبق ملف  ميرحتلا ىف بنعلا لیلق ركح را ذیبن نم ركسملا كح نأ ىلع قفاوي وه هنأ عم  فاصوالا
 نم رجلا ذختی ام رثك | ىأ ؛ بلاذلا ىلع ةري ره ىبأ ثيدح لمح هريغو ةرب ره نأ ثيدح نيب عمجاو . ةيمسقلا ىف
 امأو « رخلا هنم ذختي هنأ نتنیح دبع ام ركذ بامیقسا ةدارا ىلع هقفاو نمو رع ثبدح لمحو : رقلاو بنعلا

 نم دنع فداصي  رنلا رحت لوزن نال « بنعلا نم ذختي ال ام ىلع قلطي رخلا نأ تیبثت ةدارإ ىلعف رمع نبا لوق

 تناك ناو ةنيدملاب اهدوجو نن قلطأف « ةذلايملا ةدار ىلع وأ بنعلا ريغ نم ذخر ام الإ دمایح مرحتلاب بطوخ

 « نآرقلا تادرفم » ىف بغارلا لاق دقو . مدهلاک اهادع ام ذختملا كل ةبسنلاب ةلفلا كلا ناف « ةلقب اهيف ةدوجوم
 بنعلا نم ذختللل ممضعب دنعو ركسم لكل مسا صانلا ضعإ دنع وهو : هل ارئاس ىأ لقعلل اماخ هنوکل رجلا ىم

 ىمسي لقعلا رتسإ ءىش لک نأ حجرف ؛ خوبطملا ريغا مهضعب دنعو : رةلاو بنعلا نم ذختللل مهضعب دنعو : ةصاخ

 لاق اذکو . اهراهتخال وأ لقملا اهرتسا ارمخر خلا تيم : هریسفت ىف ىريشقلا نب رصن وأ لاق !فكو . ةقيقح ارم
 تيم : لاق یازعالا نا نع لقن ب ۰ ئرهوجلا رصن وبأو ىرونيدلا ةفينس وبأ ملم ةذاا لهأ نم دحاو ريغ

 یف هديس نبا مزج معن ۰ لقعلا اتیناخت كلذب تيمس ليقو . اهتحئار ريضت اهرامتخاو ؛ ترمتخا ىتح تكرت امال رخلا .



EAةبرشألا باتك - ۷( ۱  

 « قئافلا » بحاص لاقو . ًازاجم ار ىمسي تارکساا نم اهريغو , بنمأل ىه امن ] ةةةح رخلا نأب < محملا و

 - ةربغلا نم اف ال ءاریبغلا تيم ةرذلا نم ةذختم ةا دیبا یه < ملاما رخ اهناف ءاريبغلاو مايا د ثيدح ىف

 نم ليوأت نم ىلوأب اذه هليوأ7 سبل و : تلق ۰ اهنابو ادب قرف ال ملاملا رمش اثم ىه یا « ملاعلا رخ » هلوقو

 اذا بئعلا ءام نم رصتعا ام اندنع رخلا ةيفنحلا نم « ةيادهلا و بحاص لاتو « ملا رخ مظعم اهنآ دارأ : لاق

 « رخ رک لك د مت هلوقل رکسم لكلا مسا ره لیقر : ناق ۰ لا لهأو هلا لهأ دنع فورما وهو « دتشا

 لهأ قابط) انلو : لاق  رکسم لک ىف دوجوم كلذو لقعلا ةماخم نم هلو « نیت رجشلا نيئاه نم رخلا و هوقو

 نم ذختملا ادع ام جرحتو ىمطق را جرحت نالو « هيف افاععتسا رهتشا اذطو « بنعلاب رذلا صيصخت ىلع ةغللا

 اک « هيف ًاصاخ مسالا نوک كلذ ىفانب الو : لاق , لقعلا ةرماخت ال هرمخنا ار را یمس امار ؛ لاق . ینظ بنعلا

 لهآ ضعب نع لفنلا توبث لوألا ةجحلا نع باوجلاو . ها ایر! اب صاع وه مث زورظاا نم قئشم هناف مجنلا ق

 « بنعلا نم ال رجلا فرمت ال برعلا نأ موق معز : ىباطحلا لاقو . رخ یمسب بنعلا نم ذخملا ريغ نأب ةفللا

 ال ادر مسالا اذه نكي مل ولف « ءاحصف برع رخ بنعلا نم دخلا ريغ اوس نيذلا ةباحصلا نا : مه لافیف

 نأ ىلع لدف : لاق 6 آرمخ رصعأ إل ىلاعت هلوقا بذعلا نم رخلا نا نويفوكسلا لاق : ربلا دبع نبا لاتو . هوقلطأ

 ثردحلا لهأو نيبزاجحلا رئاسو ةئيدملا لهأ لاقو . رصحلا ىلع هيف لیادال ر : لاق « دبقت امال رصتمب ام وه رخلا
 ةباحصلا موف رثلا يرحب لزن ال نآرقلا نأ مهل ةجحلا نمو . بئعلا نم ذختا ام کح هکحو رخ رکسم لک : مہک

 نم ذخاملاب كلذ او هذ لو بطرلاو رقلا نم ذختملا اوقارأف ىبنلا ىف لخدب آرخ یمسب ءىش لك نأ ناسللا لهأ مو

 ٠ ةب وخالا ةقيقحلا ىلع ةمدقم ىهو ةيعرش ةقيقح ناك ۶ رشلا نم آر خر كسم لك ةيمست یبث اذاف ملستلا و دفن لع و . بنعلا

 هناف الثم انزلاك « ةيمسّلا ىف امهفارتفا هنم مزل. ال ظلغلا ىف کیا ىف نیکرتوم فالتخا نأ نم مدقت ام ةيناثلا نعو

 هل امرحم ءىطو نم ىلءو « لوألا نم ظاغأ یناثلاو : هراح ةأرما ءىطو نم ىلعو ةيبنجأ ءىطو نم ىلع قدصي

 مزل الف . ةيعطقلا ةلدآلا امف طرتشي ال ةيعرفلا ماكحألاف ًاضي أو . ةئالثلا لماش كلذ عم ان زا مساو « ظلغأ وهو

 هب رحتب مح لب امارح نوكي ال نأ ءهريغ نم ذختملا ميرحتب عطقلا مدعو « بنعلا نم ذختملا ميرحتب عطقلا نم
 تاسلب سانلا لعأ نع لقنلا توبث ةثلاثلا نعو . لعأ هللاو آرخ هتبمسن اذکو , هم رحت ینظ قيرطب تبث اذا

 « لقعلا ما ام رثملا د ةياحصاا رضحم رمع لوق عم لقملا ةرماخت ال لوق نأ ريجتسب فيكو « وه هافن اعم برملا

 ةبمست بیس ىف ةعلا لهأ لوق سفاتخا نكل , راجلا ىلعرمع لوق لمحي ةغللا له" قافتا نم هاعدا ام هدنتسم نأك

 هصاخ موق هنمو : لاق « هطل ات ىأ لقعلا ساخت اهمال رخ رمخلا تيم: یرابنالا نب ركب وبأ لاقف  ًارمخ را

 ةأرملا رام هنءو ,مكتينآ اور  ایرق الا ثيدحلا هنعو , هرتست یا لتملا رمخ ال ليقو « هطلاخ ىأ ءادلا
 اال أرمخ تيم لوقو . ةءطغتلا ةطلاخلا نم مزلب ال هال لوألا ریسغتلا نم صخأ اذهو ؛ اجو رتسي هلال

 رهظ یح هتکرت ىأ ىأرلا :ترمخ هنمو , كردأ ىح هحارت یا رمختن نيجملا ترمخ لاقي اک كردت ىح رمخن

 وأ بنعلا نم رمخلا : سنال تلف » لفلف نب راتخلا ثءدح هنمو . ىلذت ىتح یطفت اهلل ارم تيمس ليقو « درحتو

 لاوقألا هذه ةحص نم عنام الو : حبك دنسب ةبيش ىلأ نبا هجرخأ « رمخلا وبف كلذ نم ترمخ ام لاق ؟ اهريغ نم

 تكرت الال ةرمخلا ف ةدوجوم الك هچوالا : ريلا دبع نبا لاق . ناسللاب ةفرعملا لهأو ةغللا لهأ نع امتوبشل اهلك



 ثيدحلا 66۸۸ - 00۸۹ ٤۹
ا اممم صل

 اا

 نع ةدراولا ثيداحألا 8 ىطرقلا لاو . هيطغتو هيلع بلغت ىح لكملا تطااخ تورش اذا ‹ تنکسو یکردآ ی

 هريغ نم ناك امو بنعلا نمالإ نوكي ال رمخلا نأب نيلئاقلا نييف وكلا بهذم لطبق - اهترثکو ات ىلع هریغو سنا

 مرمت لزن ال منا « ةباحصللو ةحيدصلا ةنسالو برملا ةا فل ام لوق وهو « رمحلا مسا هلوانتیالو ًارمخ یمسیال

 نم ذختي ام نيبو بنعلا نم ذختي ام نيب وقف لو ۰ رکسم لك میر رمخلا بانتجاب سالا نم اومیف رمخلا

 لب كلذ نم ءیش مهباع لکشی لو « اولصفتسا الو اوقوتی لو هعون رکسپ ام لکاومرحر امهنيب اووس لب « هريغ

 ددرت هيف مدزع ناک ولف « نآرقلا لزن معلب و ناسللا لهأ مو « بنعلا ريصع ريغ نم ناكام فالتإ ىلإ اورداب

 « لالا ةعاضإ نع یبنلا نم مهدنع ررقت ناک ال ميرحتلا !وققحتي و اولمفتس و اوفشكت د ىنح ةقادالا نع اومقوما

 ريغ اکلاس قب رفتلاب لئاقلا راصف ۰ اصن ميرحتلا اومرف مهنأ الع فالتالا ىلا اوردابو كلذ !وامذي ان

 ةباحصلا هععسو « هيلقو هئاسا ىلع نملا هلأ لمج نم وهو « كلذ قفاو ام ريع ةبطخ كلذ ىلا فاضنا 3 میلییس

 تقيث دقو . هريثكو هلياق جرحت مزل ًارمخ یمسب كلذ لک نأ تبث اذاو . كلذ راکنا مهم دحأ نع لقي لف مريغو

 ابنم حمي الف فلاخنا اب كس“ ىتلا ةباحصلا نع ثيداحالا امأو : لاق اهركذ مث ۰ كلذ ىف ةديحصلا ثيداحألا

 رثلا وأ بییرلا عیقن ىلع لوم وهف امن. ءىش توبئريدتت ىلعو ؛ مريغو دمحأو كرابملا نب هقا درع لاق ام لع ءىش

 باب ىف ىتأيس اک عقلي ینلا نع كلذ لدم توبث هديؤيو : تاق . ثيداحالا نيب امج داکسالا دح لخدي نأ لبق نم

 ملا قرتفي له امهنم دتشا ايف فالخلا ااو « رصعي ام لوأ بنعلا ريصع نيبو هئيب لحلا ىف قرف الو : را عیقن

 عم بنعلا نم ذختي ام صاخ رمخلا مسا نأ مهاوعد ىف نييفوكلا ةقفاو ىلا ةيعفاشلا ضءل بهذ دقو ؟ ال وأ هيف

 شک أ بهذ : یعفارلا لاقف . بارش لک نم هريثك ركمأ ام ليلق مرتب موقو کس ىف مهتقرفت ىف هل مهتفلام

 ةرب ره أ ناو ىزا نع لقنف ةعف لا نبا هفلاعو « هريغ يف زاجم بنعلا نم ذختي ابف ةقيقح رمخلا نأ ىلا ةيعفاشلا

 «ىتايورلاو بيطلا وبأ نايضاقلا باصألا رثك | نع هلقن نمو : لاق . ةقيقح آرخ ىمسي عيمجا نأ باحعألا رثكأو

 هبقعتي لو , ىعفارلا مالك الژ رثكألا نع هلقن دحي مل رك الل ىعفارلا ءازع ىذلا لقنلا نأ ىلا ةمفرلا نبا راشأو

 رذنملا نبا لقن دقو : هفلاض < ءاسالا بزم » قو هقفاوب « لسم حرش » ىف همالک نکل « « ةضورلا » ىف یوونلا

 دیعسو ىلعو ريع بثعلا ريغ نمو بنعلا نم یا نا لاق : لاقف ىزا نع اول: ام قفاوب ام ینفاش" نع

 نسحلاو ةورعو بهسملا نب دسيعس نیمیاتلا نمو « ةقئاعو نایع ناو ةريره وبأو ىموم وبأو رع ناو

 لهأ ةءاعو قصعاو دحأو یعفاشاو كرابلا ناو ىروثلاو یعازوالاو كلام لوق وهو « نو رخآو ریبچ نب ديعسو

 ىفأ نمو : ةيعرشلا ةقيقحلا دارآ نوکب ةقيةح بنعلا نم ذختملا ريغ ىلع قلطأ نم نأب ملا نکع و ؛ ثيدحلا

 هللا و ىوغللا نود ىعرشلا مسالاب قاعس ۶) مكسحلا نا : لاقو ربا دمع تا اذ باجأ دقو 1 ةيوغللا ةقيقحلا دارأ

 رمخلا نإ ةفوكلا لهأ لوقب لاق نم مازلإ « رسبلا نم وهو « رمخلا میرحت لوزن باب » ىف تمدق دقو . لعأ

 ةباحصاا نال « هزاميو هتقيقح ىلع دحاولا ظفللا قالطإ اوز وج نأ ممول هنأ هريغ ىف زاجم بنعلا ءام ىف ةقيقح

 لكلا نأ حص كلذ اوزوحي ملاذاو « ازای ةقبة- رفلا ظفل هيلع قلطب ناکام لك اوقارأ را ميرحت مهغاب امل

 كلذ ااف ةصاح بنعلا ءام ىف ةقرقح را نأ مياسفلاو نانعلا ءاخرا ريدقت ىلعو . كلذ نع كاكفنا الو ةقيقح رمخ

 دتشا ام لكف « رمخ ركسم لك و تيدي ةقيقح رمخ لکسلاف ةيعرشلا ةقيقحلا ثيح نم اماف « ةبوغللا ةقيقحلا ثيح نم

 یرابث جاف ١ ۰ ج۷ - م



 ةبرشآلا باتک - ۷6 ۵٠
 فوصوم ةفص یه ( ثالثو ) هلوق . قيفوتلا هقابو محلوق فلاخي اذهو « هريثكو هلياق مرح رخ لکو « ار ناك
 , هيف أامخلا وهو داهتجالا روذحم نم دعبأ هن ال كلذ ىنم او ١ تيم ىأ (تددو ) هلوق 1 ماكحأ وأ رومأ ىأ
 ىل . هضم ةباصإ صنلاب لمعلاو ٠ ین رجالا كلذي هتوفپ هناف هيلع اروجأم ناك ولو « هعوقو ريدقت ىلع تبثف
 صن لرب ىنلا نع هدنع نكي م هنأ ىلع لدي اذهو « «هیلا ىهتني ادمهد لسم ةياور ىف (ًادمع انيلا دبعي ىتح انقداغي مل)
 امزاج كاذب بطخ ىتح هريغ ءیش ىلا همم جتحي مل ام رخل نع هب ريخأ ايف قي ىنلا نع هدنع ناک هاب رعشيو « اه
 كلذ ىف اوفلتخا ةباحصلا نال تم ام ردق داراق دجلا امآ ( ابرلا باوبأ نم با وار ةلالكلاو دجلا ) هلوق ٠ هب
 فيفضتو فاكلا متفپ ةلالكلا امأ و . ةفلتتم ايانعقب هيف ىضق هنآ رع نع ضْئارغلا باتك ىف نأيسف , اریثک التخا
 قفتم ةثيسنلا ابر نال لضفلا ابر ىلا ريشي هلعلف ابرلا باوبأ امأو . ضئارفلا باتكى اضيأ اهنايب یأسف مالا
 ةفرءم ىن# !ذبلف  ضعب نرد اب رلا باوبأ نم ضعإ ىف صأ هدنع ناكهنأ ىلع لدي ربع قايسو ۰ ةباحصلا نيب هيلع

 عنصإ ءىثف ) هلوق ٠ ىءشلا ةينک یه ور وأو ٠ یعیتنانابح وبأ وه لئاقلا ( ورع ابآ اب تلق ) هل . ةيقبلا
 : تلق . « هعرصتف ةبرش اهنم برشيف لهاجلا ىعدي ؛ ةيداسلا هل لاقي » هتياور ىف ىليعاعإلا داز ( زرآلا نم دئسلاب
 « ىرهوجلا حاصر ىف هتيأ رالو ؛ ةمجعملا نيشلا ىف الو ةلمبملا نيسلا ىف ال « ةياهثا د بحاص هرک ذی م مسالا اذهو
 ىف لاق « ةدحوم م نینمجعم لاذو نیش ةيذادلا هلماف برع ناك ناف : یسراف هلعل و ٠ نالا ىلا هطمض تفرع امو
 تحن: لقعلا تطااع اذا اهن وكلا كلذب رخلا تيعسو ٠ هثين أت ةبذاعلا لعلف . هنطو نع ىحنتملا بذاشلا :« حاحصلا »
 فو , ىوبنلا دبعلا لع نكي مل زرألا نم رخا ناختا ىأ ( عقلي ىنلا دبع ىلع نكسي مل كاذ ) هلوق . هنطو نع هب
 : لاقف ابلك ةيرشألا مع دق هنأ ىرت الآ ؛ هزع یا ناک ولو < 2 ىنا درع ىلع اذه نكي 1 ه لمع سال باور
 مالک نم « لقعلا ما ام رجلا , هلوق نأ ىلع ةلالد هيف ريخ الا مالکلا اذه : ىليعام“الا لاق ء لقملا ماخ ام رجلا
 ةئيدملاب دجوت اهلك نكد و. هنامز ىف اهئاممأ راهتشال ةروکذلا ةمخلا ربع دع اما :ىناطخلا لاقو . ین
 ىف ام لمجو « امف فرع ام رمع دمف : زعأ ناك لب لسعلا اذکو « ةزيزع اهب تناكةطنملا ناف « ماعلا دوج ولا
 سابق اب مسالا ثادحإ زاوج ىلع لياد كلذ ىفو . لّقملا مان ام ناك نإ ارمخ هريغو زدالا نم لخت ۱۶ اهانعم
 « رخ رکسم لك » قب هلوق نأ معز نم باوج ىف ىبرعلا نیا كلذ درو ٠ لاق اذنك , قاقتشالا قيرط نم هذخأو
 ىلإ الإ ريدقتلا ىلا ءاصيالو « ریدقتلا مدع لصالا لب : لاق , حئاش عومسم كلذ لثم فذح نال« رجلا لثم هانعم
 .املميال نمل ماكحالا ةلمج نم ءامسألا نايب لب :انلق ءامسألا نايبأ ثعبي مل ریبن نآل هينا انجتحا لبق ناف « ةجاحلا
 ىلإ اوردابب مل را تمرح یدانلا یدان ورم خيضفللا نكي ملول ًاضيأو : لاق . اهي دصقلا قلعت عطقيل ايس الو
 وه اس6] : انلق « سايقب مما تابثإ اذه ليق ناف نسللا حصفلا مو. رجلا یمسم ىف ةلخاد ان اومهفی مو اهتقادإ
 . عرشلا نم هومهفام ةغلا نمو ةغللا نم هومهف ام عرشلا نم اومیف ءاحسف برع ةباحصلا ناف ٠ ایلمآ نع ةغللا تاون
 ال مارف رجلا امأ و لاق ديج دنسا رع نبأ نع قازرلا ديع هجرخأ اب جتحا نييف وكلا ضمب نآ مزح ني ركذو
 رکس لك و لاق هنأ ربع نا نع تبث هنأ هباوجو لاق « مارح ركسم لکدف ةيرشآلا نم اهادعام امأ و : ابا ليبس
 ًاضِيَأ ربع نبا ثيدحب اوجتحا اذكحو « هيف رجلا مسا راصحا رخ بنعلا نم ذختملا ةيمس نم مزي الف « رمخ
 هثیدح لیلدب ؛ ار ىمسيال اهريغ نأ درب و , بنملا نم ذختمما هدارم « ءیش اهنم ةن لاب امو را تمرح د
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 دئاوفلا نم ثيدحلا نو . « بنعلا رخ اهيف ام رخلا یعدق اهلكةبرشأ ةسمخ ةنيدملاب ناو رخلا ميرحت لزن » رخالا

 فرش ىلع هيبنتلاو « ءادنل اب هینعلاو ٠ این دیبامآ ركذو « نیمهاسلا نيب ربتشنل رينا لع ماکح الا ركذ مدقتام ريغ

 داحو . لاهنم نبا وه ( جاجح لاقو ( هلوق . ءانثتسالا مدعو ؛ ماكحالل نايبلا یو « ريخلا ین و « هلضفو لقملا

 نایح ىبأ نع ثيدحلا اذه یور ةيلس نب داح نأ ىنمي ( بییزلا بنملا ناکم نایح ىبأ نع ) هلق ۰ ةل نبا وه

 جاجح نع هدنسم ىف یوخیلا زيزعلا ديع نب ىلع هلصو قيلمتلا اذهو « بنعلا لدب بییزلا ركذف نتلاو دلا اذ

 نب ىموم نع ةمثيخ ىنبأ نبا هجرخأ كلذكو ؛ ىمشلا باوجو ريالا نايح ىبأ لاؤس هيف سيلو كلذك لاهم نبا
 نع امهالكس اوي نب ىنيع ةباود نمو رهسم نب له ةياور نم ایا لسم دنع عقوو . ةلس نب داح نع ليعاما

 كلذکو : تلق . نایح ینآ نع ىروثلا لاق كلذدكو : قجیلا لاق ٠ ةيلس نب داح لاق اک بنعلا لدب بهيزلا نايح ىنأ

 لعأ هتلاو « یمشل نع سيق نب دع قب رط نم یاسنلا هجرخآ

 همسا ريغب هيدسإاو را لحتسپ نميف ءاج ام اپ - 7

 انث لح _رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع اندح دلاخ نب قلص انثدح رامک نب ماشه لاقو - ۰

 ىرعشألا كلام وبأ وأ سماع وبأ ىنثدح لاق ةىرمشألا منع نب نما دبع انثكح ییالکساا سيق نب ”ةيطع

 « فزاملاو رو ريرلاو خلا نوُأةسب ماوقآ ىتمأ نم ننوكسيل : لوقب عقب یبلا حمس » ىنب ذكام هلو

 ادغ انيلإ مج را : اولوقيف ةجاحل - رهقفلا یی - منأب«مطرتحرادب مهيلع جوری ملك بنج ىلإ ماوقأ نا زئیلو

 « ةمايقلا موي ىلإ ريزانخو ةدرق نیرخآ سمو « علا مّضيو « لا مهي

 رخلاف الاو « بارشا رابتعاب هركذ : یامرکلا لاق ( هما ريغب هيمسيو را لحتسي نميف ءاج ام باب ) هلوق

 نبا ركذو . اهمسا ريغب اهتيمست تاياورلا ضعب قو : ىنامركلا لاق « ريكذتلاب ةغل هيف لب : تلق . یعاس تنم

 قفاثمو « كلذ ربظأ نإ رفاک ومف « ممل لحي الام لحتسب و مهب ىمستي نم ةمآلاب ديري هنأك : لاق ىدوادلا نع نيتلا

 نع فسخ ال هللا نآل مالسالاب ىمست ناو رفکلا براق ورف افافختساو ةرهاجم مراحا بکترب نم وأ ب هرسآ نإ

 لوق ىف الإ ثيدحلا ةقب اطعم ةمجرتلا : رينملا نبا لاتو . ههببجوت ىنأي رظن هيفو ؛ لاق اذک . داعملا ىف هتخر هيلع دومآ

 دعبي ةيدمحا ةمالا نم ناك نم نال « ىتمأ نم د ثيدحلا ىف هلوقب هل لالدتسالاب عنق ةنأكف « همتا ليني هيمسيو د

 ةرورضااب لء دق رخل ميرحت نآل « ةمآلا نع اجراخ ناكا ةر اكمو ًادانع ناكول ذإ . ليوأن ريغب رخلا لحتسب نأ

 نم ابقاس ىنا ةیاورلا ىف امب عنتفاف هطرش قفاوي مل نك-ا « ةمجرتاا ینعتفع حيرصتلا قيرطلا اذه ريغ ىف درو دقو : لاف

 نع ىرعشألا كلام ىنأ نع ميرم ىبأ نب كلام قيرط نم دواد وبأ ابجرخآ املا راشآ یا ةياورلا : تاق . ةراشالا

 تیدح نم هچام نال اهنم : ةريثك دهاوش هلو < نابحنبا هححصو ءايعسأ ريغب امتومسي را سان ن رشیل ب ىنلا

 هاورو «ءابمسا ريغب ارتومسي رنا یتمآ نم سان برشي » هعفر تماصلا نب ةدابغ نع طمسلا نب یباث نع زب ريح نا

 لاقف زي ريحم نبأ نعرخآ هجو نم یناسنلا هجرخآ نكساو دیج هدنسو ءرذلا ىتمأ نم ةفئاط ناحتسیل د ظفلب دحا

 ىلايللاو مايالا بمذتال » هعفر ةمامأ ىبَأ نع نادعم نب كلاش تبدح نم اضيأ هجام نالو ,ةياحصلا نم لجر نع د
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 لوسر تمع» ةفئاع نغ مساقلا قي زط نم نيا دنسب ىرادلا و « اما ريغب امن ومو را ىتمأ نم ةفئاط برشت ىح

 : لاق ؟ هللا لوسر اي كاذ فيكو : ليق ءرخلا «فک ءانالا فی اک مالسالا ًافک ام لرآ نا : لوقب مق هللا

 ديعس قبرط نم بهو نبالو « ةشّئاع نع رخآ هجو نم مصاع ىبأ نبا هجرخأو « امنولحتسیف اهمسا ریغب امتومسي
 اهدرب نعو ماشلا نع هلأست تامجل ةماع ىلع لخدف جح ىنالوخلا ملم ابأ نا , هللا دبع نب دمت نع لاله ىبأ نبا

 : لوقی هتمعس یتح غلب و هللا لوسر قدص : تلاذف , ءالطلا هل لاقي مهل ابارش نوب رشب مین نينمؤملا مآ اپ : لاقف
 ةريثك راثآ رفلا ىف تءاج : ديبع وبآ لاق . قبلا هجرخأو « اهمسا ريغب اهتودسي رجا نوبرشي یتمآ نم اسان نا
 نيعلا فيفضتو ميلا رسكو ةعجلاو , خبط ريغإ ىلغ اذإ رقلا عيقن وهو : لاق نيتحتفب ركسلا اهنم ركذف ةفلتع ءامسأب

 یهو « رجلا نع ةيانك یدنع املك ةامسملا ةبرشالا ءذهو لاق نأ ىلا  ةرذلا نم ةشبحلا رم ةكركسلاو « ريعشلا ذيبن

 هلوق ٠ ۰ لقملا صاخ ام رخلا » رمع لوق كلذ ديؤيو « ءابمسا ريغب امنومسب ىذا نوبرشي » هلو ىف ةلخاد
 نع ابعونت عم تاياورلا عممج نم حيحصأا نم خسنلا عیج ىف اذکم ( دلاخ نب ةقدص ان دح رامع نب ماشه لاقو )

 اذه نورکذب ةاورلا مظعم : لاقف هحيضوت ىف یثکرزلا لهذو « رك اش نب داحو یندنلا ةياور نم اذکو , ىربرفلا

 انادح سدد] نب نيسحلا انئدح : یراخبلا لاق » لاقف هخويش نع رذ وپا ءدنسا دقو « اقلعم یراخبلا ف ثيدحلا

 عاطقنالا هاوعد مزح نبا ىلع درب كلذي و . ىراخبلا طرش ىلع حي ثيدحلا نوكي اذه ىلعف : لاق « راع نب ماشه
 لضفلا نب نمایم وه « سدد] نب نيسحلا اندو و لئاقلا نأ كلذ و: لمأت مدع نع اهن اطر هل ات ىذلا اذه . ها

 ةمجعملا ما مرخ هبقل یورما وهو ةنک اسلا ةيناتحتلا ةدايزو هلرا ماب نيسحلا وه مش ء ىراخبلا آل رذ ىنأ خيش

 نم ثيدحلا اذه جرختسا هنأ ةدئافلا نم رذ ىبأ ةيادر ىف عقو یذلا امنو < نیثکساا ند وهو « ءارلا ديدشتو
 ىف ىتأأ قيرطاا نع ياع ثيدحلا محل عقو اذا ظافحلا ةداع ىلع « ماشه ىلإ ىراخبلا قب راع ريغ نم هسفن ةياور
 یوراا باتکلا دیناسآ ضعب ىف عقو اذا كلذكو « ةلذانلا ةياورلا بقع ةيلاع امنودروب مهل ئورملا باكا

 یورف « ةقبرطلا هذه ىلع رذ وبأ یر : هردروأ ًآ۔(اس رخآ هجو نم مدنع ناكو هريغ وآ عاطقنا نم ام للخ

 :رذ وبأ لاق هقايس نم غرف املو « رابع نب ماشه لاقو» لاق ىراخبلا نع ىرب رفلا نع ةئالثا هخويش نع عيدحلا
 نبا یوعد اما و « هب رامع نب ماشم انئدح سيردأ نب نیلا اثدح ىورضنلا سايعلا نب لضفلا روصنم وبأ ان دح
 یراخبلا حي نم ثيداحأ ىف قيلغتلا : لاقف « ثيدحلا مولع » ىف حالصلا نبا اهلا هقبس دقف املا راشأ ىلا مرح
 ليبق ىلإ - حيحصلا لیبق نم هيف كلذ دچرام -اجراخالو هکح هكر سیا و عاطقنالا ةروص هتروضو : اهدانسإ عطق

 ىنأو ماع فآ ثيدح نم ىراخيلا هجرخآ ام در ىف ظفاملا یرهاظاا مزح نب دم ىنأ ىلإ تافنلا الو . فيعضلا
 ٠ ةبج نم ثيدحلا «فزاعملاو راو رب را نولحتس ماوقأ ىمأ ف نوكأ د ملي هللا لو.ءد نع ىرءثالا كلام

 ماشهو ىراخبلا نيب ايف عطقنم هنأ موح نبا معرف, هدانساب هقاسو  رامع نب ماشه لاق , التاق هدروأ ىراخبلا نأ
 لاصتالا فورعم حیح تیدم او « هوجو نم كلذ ىف أطخأو , فزامملا ميرحت ىلع هب جاجتحالا نع اباوج هام
 الصتم آدم ةباتك نمرخآ عض وم ىف ثردحلا كلذ ركذ دق هن وكل كاذ لثملعفب دق ىراخبلاو < حيحصلاط رشب

 لصتي لو: « ىلحنا » ىف مزح نبا ظفل و . ها عاطقنالا للخ اهبحصي ال یا بابسالا نم كلذ ريغل كلذ لعفي دقو

 ىمسيو نالف لاق هيف ىراخبلا لوقي ىذلا نأ رغآ عضوم ىف حالصا نبا ىحو. دلاغ نب ةقدصو ىراخبلا نيب ام
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 هخیش نع هلمحش اف كلذ لعفي هنأ ظافلا ضءن نع کح < نعنعلا داذسالا ليبق نم نوكي هخومش نم ًاخيش

 ىف دجو ةنأب حالصلا نبا مالك لضفلا وأ ظفاحلا انخیش بقت دقو . ةلرانم هورب ام هنآ ممه! نعو  ةرک اذم

 نيبو هنيب ةطساوب رخآ عضوم ىف !هدروب و نالف لاق الات هخ ويش ضعب نع ىراخبلا امور ثيداحأ ةدع حيحصلا

 ىف امإ هنيعب خيشلا كلذ نع عامسلاب هيف حرصي امام : ءاعآ ىلع كلذ نم ىراخبلا هدروب يذلا : تلق . خيشلا كلذ

 هيف فر صف هج رخ هيلع قاضو با وأ ةدع ىف هداعآ ن وكي أ امل لوالا ف بدسلاو ؛ هجراخ امإو حيلا سفن

 هن کل امإو هتاور ضءب ىف روصقا امإ هطرش ىلع نوکیال نأ ىناثلا فو  نيناكم ىف ةدحاو ةر وص ىلع هديعيال ىتح

 كلذ نع ًارثكم نوكيال اذه بلاغ ىف هتكلا « لوالاك هيف بيسلاو خیشآ كلذ نع ةطساوب هدروبام امو « افوقوم

 « لع هرمآ لكل ناك ام !ذبف « بابلا ثيدح لثم حيحصلا نم رخآ ناکب ىف هدروبال ام اهئمو < خيبشلا

 كلذ ىلإ ریشبا. همالك نم ین أ سو ین احصلا مسا ىف ماشه ددرت انه وهو « هفايس ىف دوصقا هنأ نآلا ىل ربظي ىذلاو

 كلام ةياور نم « خيداتلا » ىف هقاسو , كلام یآ نع مغ نب نحرلا دبع نع هنأ ظوفحلا نا : لوقي ثيح

 الب ماده نم همم هن وك امأو . كلذ نم ءىش ىلا بلبلا راشأ دقر « كلذك مغ ن نمحرلا دبع نع ممم ىنأ نبا

 مو. . جاجتحالا قاسم هقوسي ثيح اهسالو « لوبقلل حلصب اء الإ مرجبال هنال + هل رثأ الق ةطساوبو ةطساو

 ىلع ةلو سادملا ريغ نم ةئعئعلاو « نعنعلا دانسالا ْ هکح < لاق م ةغيصإ هدروب ىذلا نا حالصلا نا لوق

 ىراخيلا جرخأ : لاقف ؛مزتلاو هدم نا هيلع هقفاو ثح وبا .الصتم نوکسف ؛ اسادم یراخبلا سبا و « لاصتالا

 هدنم نبا دارم نأ یل رهظب ىذلاو « سیلدنل اب یراخبلا فم, مل ًادحا نأب انخیش هبقعتو « سیلدت وهو « لاق ,

 نكمل : هئيعب سيادتلا وه اذهو ةطساو هندبو هنیب دچوب و ةلمتحلا ةةيصا اب هدروب هنأل سيادتلا ةروض هتر وص نأ

 «لاق» نأ نفلا ىف هيلا عوجرلا وهو : بيطخلا لاق دقف ةنمنعلا كح اهل سادملا ريغ نم ةغيصلا هذه نأ ماست ىف نآشلا

 اذه ىلعف ؛ روعالا دم نب جاجح لثم , عامسلا عضوم ىف اهب یاب هنآ هتداع نم فرع نم الإ عاملا ىلع لمحت ال

 ضورفل اهدروپ نأ هتداع نم فرع نم ايسالو سيلدتلا نم اهرثأ هياع بنرتب الو |مکح ىطعت الف ةنعنملا تقرافف

 ىلإ ًاحيمص نوكي مرجلا ةغيصب املك قيااعتلا نم ىراخبلا هب یاب ىذلا نأ ظافحلا دنع ررقن دقو + سیلدنلا ريغ

 هقلع نم ىلإ الوصوم ظافحلا ضغب اور نم قلعلا ثيدحلا دجو اذا نکل ٠ هخومش نم نكي مل ولو هنع قاع نم

 دقو . « قيلعتلا قءاعت د باك تفنصو عوالا اذهب سالا ءادتبا ىف تينع اذهلو « لاكشالا لازآ ةحصلا طرشب

 جرختسم د ىف الوصوم هنع ءاج رامع نب ماده ثيدحنأ ثيدحلا مولع ىلع همالك فو ىذمرتلا حرش ىف انخيش ركذ

 لا قف « نييماشلا دئسم د ىف فار طلا هجرخأو , رابع نب ماش انثدح ناض نب نسحلا انثدح لاق < ليعامسالا

 باهولا ديع انثدح لاقف هننس ىف دواد وبأ هچرخاو لاق , رابع نب ماشد انا دح دمصلا دبع نب دیزب نب دیک انشد

 ایهدحآ : نيعضوم ىلع هيف هبننو . یتا هدنسب رياج نب ديزب نب نمحرلا دبع انثدح ركب نب رشإ انثدح ةد نا

 نع امهالك ىنايرفلا دمج نب رقعج نعو ىنيوجلا لهس نب یسوم نع ريبكملا همجعم ىف ثيدحلا جرخأ یاربطا نآ

 ىلع هجرختسم ىف ممن وبأ هجرخأ دقف ًاضيأو : ىلوأ هيلا هوزمف نییماشلا دنسم نم رهشآ رییکلا مجعملاو ماشه

 ناح نبا هجرخأو . ماشه نع امهالك ىدنغابلا ركب یآ ةباور نمو ىزورملا دم نب نادبع ةياور نم یراخیلا

 دواد ىنأ دنع هنأ موی هجرخأ دراد ابآ نإ هل وف امهناث . ماشه رع ناطفلا هللا دبع نب نيسملا نع هحيمص ىف



oا ا ةبرشألا باتك #4 0  
 ج ىراغباا ةجرت تمقو ىذلا رمل ايف كذبنا لب كلذك س بلر « فزامملا وهو عاننا هيف عقو ینلا ظفللاب
 منغ نب نمحرلا دبع تمس سيق نب ةيطع انثدح » دیزب نب نرلا دبع لا روكذملا دنسلاب دواد یا دنع هظفل ناف
 یمآ نم نئوكيل :لوقي ھل لوسد عس هنأ ىنبذك ام هللاو یرمشالا كلام وبآوآ ساع وب أ ین ذ> لوقب یرمشالا
 قاس معن « ةمايقلا موي ىلا ريذانخو ةدرق مهنم سمي لاق امالك رکذو - سا و ريرحلار را نولحتسإ ماوفأ
 ريرحلاو رجلا نولحتسي » لاقف دانسالا اذهب ركب نب رشب نع محد ةياور نم هجولا اذه نم ثيدحلا ىليءامسالا
 ىف هل سیل و « نايفس یا لآ لاوم نم قشمدلا وه ( دلاخ نب ةقدص ا؛دح ) هلوق , ثيدحلا « فزاملاو رهخلاو
 دقاو نب ديز نع آضي أ هنع رامع نب ماش ةياور نم وهو ؛ ركب ىفأ بقاثم ىف مدقت رخآو ثيدحلا اذه الإ ىراخبلا
 . لسم ني دیاولا نم تبثا « ساب هب سيل ةقث نبا ةة « هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاق « عيمجا دنع ةقث اذه ةقدصو
 ع ىور دین نبا ناف ةفدصب ثيدحلا «لعأ - مزح نبا ین  هتيل : لاقف هريغل امرت نقلملا نبا انخيش لهذو
 ام خيبشا هلا ىذلا !ذهو . هضري لو ميقتسع سيل كلذ : دحأ نع ىزورملا یورو ؛ ءىثب سیا : نيعم نب ىحي
 « ایقشمد هنوک ىف هكراش دقو « دلاخ نب ةقدص نم مدقأ وهو نیمسلا هللا دبع نب ةف دع ىف كلذ دمحأو ې لاق ااو
 نيعم نا امأو « هيف دمحأ لوق تمدق دقف دلاخ نب ةقدص امأو « دفاو نب د زک هخویش ضعب نع ةياورلا قو
 متاح وبأ هاوق ىعبات یاش وه ( سیف ن, ةيطع انئدح ) هلوق . مدقت اک رك, نب رشب هلصا ىلع همبات لب دباج نبا دياي نب نحرلا دبع نص هب درفني مل ةقدص نا مث « ةقث دلاخ نب ةقدص نأ نيعم نبا نع حلاص نب ةيدامم لقنو . ةرح نب ی نم ىلإ بحأ وهو لاق « لسم نب ديلولا نم ىهسم نیا ىلا بحأ دلاخ نب ةقدص ناك : لاق هنآ هنع لوقنملا
 هلك دانسالاو « ثيدحلا اذه الإ هضيشأ الو ىراخيلا ف هل سيل , كلذ دعب لمقو ةءامو رشع ةنس تامو هريغو
 نبا لاق « هتيم ىف فلتخم *یئام نب بيرك نبا نونلا نوكسو ةمجعملا حتفب ( منغ نب نمحرلا دبع ) هلوق . نويماش
 نيح هيبأ عم ناك نحرلا دی نأ سا وب نبا ركذو « ىموم ىنأ ةبحص لَ هللا لوسر ىلع مدق نم هوبأ ناک : دعس
 ىلع مد همدقو « هولي و 2 ىلا كردأ : اولاقذ مالا ظافح نم هريغو قشمدلا ةعرز وبأ امأو « دقو
 . نيميسو نام ةنس نامو . نورخآو ىلجعلا هقثوو : ماشاا لهأ هقفي رمع هثعب : ًاضيأ دعس نبا لاقو « ىحانملا
 ىنثدح ىرخأ انيمب هقاو ‹ ىرعشالا كلام وبأ وأ سماع وبأ ینثدح اهياع تفلح ًانيمب : لاقف منغ نب نعرلا دبع اذاف _ لوط هيف اثيدح ركذف - ساناا ىف ىثرجلا ةعيبر ماق » لات سيق نب ةيطع نع ةدايزلا نم ىليعاسالا دنع عثوو
 ركذف « بارشلا اوركذف ىثرجلا ةعيبر انعم منغ نب نمحرلا دبع دنع انيك د ميم ی نإ كلام ةياور قو «عمس هنأ
 , كلاب راع نب ماشه نه ظافحلا رثكأ ءاور اذکه ( یرمشالا كلام وآ وأ ماع وآ ینئدح ) هلوق ٠ كردحلا
 هلأ و منغ نب نجرلا دبع ىلا دنسلا اذچ ماشه نع هللا دبع نب نیلا نع نابح نبا دنع عقوو « كش ريغب ع كلام وبأ ینادح » ركب نبرشب ةياور نم دواد ىبأ دنع غقو نكل ركب نب رشب ةياور نم ليعامسالا دنع عقو اذكرو
 نع ىح لاطب نبا نأ هم بجو « دودرم وهو مرح نا كاذب هلعأ دقو . رضي ال ىباحصلا مسا ىف كشلاف كشلا وه ظوفحا نوكي نأ ريدقت ىلعو « لاق اذ ۰ ثيدحلا ركذف « نالوقي نييرعشالا كلام ابأو اع ابآ حمس
 نمع ديما دبه نب يهاربا قيرط نم « غیرتلا» ق یداخبا هجرخآ دقو . ةعاجلا ةباور ظوفحملاو . هيلع قفاوي مل ءم وهو 0 ناحما مسا ىف كدلا دوججو « رابع نب ماشه انثدح ر هيف لقب 1 یراخبلا نوک بس نأ بلپلا
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 دقو . ىنا یرمشالا كلام یآ نع اذه فرعي امنا : لاتو اضيأ كلا لع < صاع فا وا كلام نآ نع د هريخأ

 ىلأ نع منغ نب نمر لا دبع نع » ميم ىبأ نب كلام قیرط نم « خیراتلا » ىف یراخبلاو ةبيش ىنأ ناودحا هجرخآ

 حورتو نايقلا مهلع ودق اهمسا ريغب امومسب رمخلا یمآ نم انآ نب رشل : 2 هللا لوسر نه ىرعشالا كلام

 نع هيف هقيفر وهو - میرم فآ نإ كلام نال سيق نب ةيطع نم هيف كشلا نأ اذم رهظف ٠ ثيدحلا « فزاملا مهيلع

 نم ىلإ تافتلا الف ثيدحلا مولع ىف ررفت اك رضي ال ىناحصلا مسا ىفددرتلا نأ ىلع ٠ كلام ىبأ ىف كشي مل - امبخیش

 ) یبذک ام هللاو ) هلوق . روهشم ی اح وهو ىرعشالا كلام ىفأ نع هنآ مجرت دقو « ددرتلا ببسب ثردحلا لعأ

 ةلمملا ءاحلاب رصان نبا هطيض ( رحلا نولحتسي ) هلوق ٠ نینئا نع ال دحاو ريغ نع هنأ ةءامجلا ةباود ديرب اذه

 نمو ضايع رک ذی مد“ ىراخبلا حیح نم تاياورلا مظعم ىف وع اذکو , جرفلا وهو ةف.فخلا ءارلا و ةروکلا

 ‹ فيحصت نیتمجعلأب وه : ىبرعلا نبا لاقو . نيدمجعملاب ىراخيلا دنع 2۱ : لاف نييتلا نا برغاو . هريغ هعبت

 نو : هلح ريغب جرفلا باکترا درب : نيتلا نبا لاق . انزلا نوبتي ىنمملاو جرفلا وهو نيتامبملاب هانبور اءاو

 ضایع کحو . ةياورلا هذه ىف اك ةلمبملا رسکپ هلمعتست ةماملا نكل و نا اذء فا هذه اوركذب ل ةغللا لهأ ناك

 ليذ » ىف ىموم وبأ هركذو . تفذغ ءارلا دعب هابلاب هلصا : ليقو . باوصلا وه فيفختلاو « ءارلا دیدشت هيف

 حارحأ هعجو ًاضيأ ةلمبم اهدعب ءارلا فيفضو هلوأ ركب حرح هلصأو ءارلا فیفختب وه لاقو رح ىف « بيرذلا

 عقوو «رحلا ىف هاج ام باب د سابللا باتك ىف ثيدحلا دواد وأ مجرد . ديجي سیلو ءارلا ددشي نم ممد : لاو

 ظفلب ىلع ثيذح نم « كرابملا نبال دهزلا » ىف عفو ام هديؤيو « نيتلمهملاب حجارلاو ديدشتلاو نیتمجمم هتياور ىف

 « ظوفحع سيل هناب هبقعت مث نیتمجعلاب ىدوادلا دنع عقوو <« ريرحلاو ءاسنلا جورف ىتمأ لحتست نأ كشوب و

 « مسی الا نم برض وهو ماججالاب ثودحلا اذه لا ور ىف دوهشملا :ريثالا نا لاقو ؛ هوسیا ةبادصلا نم ًاريثك نال

 فلتخ دیدشتلاو نیتمجملاب زا : ىب رعلا نبا لاقو , نيتلمرملاب ىراخبلا اور ىف دوهشلا نأ فرع دقو « لاق اذك

 يعن فأ الو ليعامسالا دنع ةظفللا هذه عفت مل : (هیینت) . عامجاب ةبوقع الو دیعو هيف سیل و ' هلح ىوفالاو « هيف

 لمتم : ىبرعلا نبا لاق «نولحتسي» هلوقو « فزاع او رمخلاو ريرحلا نولحتسي و امهتياور ىف لب ٠ ماشه قيرطنم

 5 رش ىف نولسرتس ىأ لاسرتسالا ىلع ازا كلذ ن وڪ, نأ لمتحيو « الالح كلذ نودقتمي عملا نوكي نأ

 ءاف اهدعي ىازلاو ةلمبملا نيمل اب ( فزاعملاو ) هلوق ٠ كلذ لعفي نم ائيأرو انعم دقو « لالحلا ىف لاسرتسالاك

 اعأ هحاض ىف ىذلاو « ءانذلا فراملا نأ ىرهرجلا نم یا رفلا لقن و . یهاللا تالآ یهو یارلا حتفب ةف زعم عج

 قلظب و , هب برضب ام اهريغو فوفدلا فزاملا : یطایمدلا ىشاوح قو . یهاللا تاوصآ ليقو < ربا تا آ

 مهلع حورت و نایقلا ميلع ودغت » عم فآ نب كلام ةياور ىف عقوو « فزع بعل لك لعر « فزع ءانغلا ىلع

 . لبجلا سأر ليقو ىلاعلا لبجلا وهو مالعأ عمجاو نیتحتفب ( لع بنج ىلا ماوفآ نادتیا و ) هلو . « فزاملا

 هلوق . ظفاح نم امل ديال ةحراسلا ذإ « ماقملا ةنيرقب ىعارلا وهو « لعافلا فذع هيف اذک ( مهلع حور ) هلوق

 ةياور ىف عقوو . ابفلأم ىلا یشملاب عجرت ىأ حورخو اهیعر ىلا ةادغلاب حرست ىلا ةيمشاملا نيتامبمب ( ةحراسب )

 « اضيأ لعافلا فذحي هيف اذك ( ةجاحل مهئأي) هلوق ۰ اهف فذح الو هلوأ ىف ةدحوم ريغب « ةحراس » لیعاسالا

 « ةجاح بلاط ميقأب » ليعامسالا دنع عقو : عاق . لجرلا وأ جاتعا وأ یعارلا وأ ىنآلا ودقتلا : ىنام ركسلا لاق



 ےس ةبرش الا بانك - 4 وا
 ىأ (لعلا عضيو ) هلوق . اليل ردعلا موج تاببلاد : البا موکلچ ىأ ( هللا مهتيببف ) هلوق ٠ تاردقملا ضمب نيعتف
 هحرشف ىبر هلا نا برغأ و . كلذ رو همدجف ءانب ناك ناو هگدکدیف البج رلعل ناك نا:لاطب نبا لاقو « ماع همقوي
 امإو « رربع نب هللا دبع ثيدح ىف ىتأيس اک هلهآ باهذب ام لعلا عضو : لافف ماللا ن وكسو نيعلا رسكب هنآ لع
 ىف كله مل نم ديري ( ةمايقلا موي ىلإ ,يزانخو ةدرق نيرخآ خو ) هلوق ٠ ماع ةرجفلا طيلستب هلهأ ةن هاب
 خس و » ليعامسالا ةياور ىف نأ لوألا دوی و «ءاوتيب » نيذلا ءالؤه ريغ نيرخآ موق نم وأ . روكذملا تایپلا
 . مهقالخأ لدبت نع ةب انك نرکی نأ لمتحيو ؛ ةفلاسلا ممل عفو اک ةقيقحلا لمتح : ىفرعلا نبا لاق « نب رخآ مهم
 نأو . هجا رییغتب مرح ام ليلحت ىف ليحتب نم ىلع دیدش دیعو ثيدحلا اذه فد . قایسلاب قياأ لوالاو : تلق
 . مسالا رمتسپ ل ولو ميرحالا دجو راکسالا دجو امیف « راکسالا رملا ميرحت ىف ةلعلاو . ةلملا عم رود کلا
 ظفللا ىلع هلح نم ىلع ادر . اماقاأبال ءامسآلا یتامع قلعتت امن ماكحالا نأ ىف لصأ وه : ىبرعلا نبا لاق

 روتلو ةيعوألا ىف بتن الا سس - ۷
 لوقي اله ”تعمس لاق مزاح ىلأ نع نزلا دبع نب بوقعي انثادح دیعس نب ةبیتف اشو - ۱

 : تلاف -سورعلا یهو  مهمرداخ ”هنأرما تناکسف « هسرع ىف كي ملا لوسر اعدف ئدعاسلا ديَسأ وبآ یا »
 « روث ىف لیلا نم تارع 4 فق ؟ 2 هلا لوسر تاب قورذلا

 وهو « ةيعرآلا ةلمج نم روتلا نآل « ماعلا ىلع صاخلا فطع نم وه ( روتلاو ةيعوألا ىف ذابتتالا باب ) هلوق
 حدق وه ليقو ؛ اریفص ناک اذ] الإ روت هل لاقي ال : لاقيو « بشخ نم وأ ساءت نم وأ ةراجح نم ءانإ ةأنثملا حتفب
 هإوق . ءاعو : نون فلالا دميو ميلا دیدشآ و ةزمطا رسكب یهو « ةناجالاک ليقو ؛ تسطلا لثم لمف < ردقلاک ریہک
 « هسرعل لرب بلا مدد ظفلب هجولا اذه نم ةلولا ىف مدقت ( هسرع نل تا لوسر اعدف ىدعاسلا ديسأ وآ ىفأ )
 حتفب ( تقس ام ) و لهس وه لئئاقلا ( نوردنآ لات) هلوق ۰ هباأو قلي ىنلا اعد و مزاح ىبأ نع رخآ هجو نمو
 ع ةائثم هرخآ قو فاقلا دعب ةزاستحتلا نوكسب « تيقسو تلاق » یویمدکلا ةياور فو « ةانثللا ن وكسو فاقلا
 ظفلب ةيلولا ىف مدقتو , فلأ ريغب تعقن ىرخأ ةغل هيفو « ةغل ةزمهلاب عقنأر تمقن و تصقنآ ىف فال اذکو
 قو ٠ مدقت اک اهريغ نم نوكي دق هلال هدیق امئاو ةراجح نم » ةملولا ىف داز ( دوت ىف ) هلوق . «تارع تلہ »
 لات « روت ىف هل ذبنپ ءاقس نكي مل اذاف « ءاقس ىف هل ذبني کب ىنلا ناک » رباج نع ريبزلا ىبأ نع ثعشأ ةياود
 عيقنلا نأ ىلا ةراشا ذايقنالاب ةجرتلا ف فاصملا ربعو. ةبيش ىنأ نبا هجرخأ « رجشلا ۰ نم دوتلاو : تمشآ
 ملام رقلا عيقن باب » لیلق دعب هل مجرت دقو ٠ عیقنلا ىلع ذيبنلا ظفلب رابخالا ف درو ام لمحيف « اذيت ىمسي
 اذاو : لاق « دیزلاب فذقپ نأ ةيفنحلا طرشو ۰ مرح لغو دتشا اذاف دّمشي ملام لالح میقنا : بلوملا لاق « رکسپ
 تناك, ةشئاع نع لسم هجرخأ ام لا ريشي « ةشئاع ثيدح هيفو ۰ دّمشي مل سكملاب وأ راهلا برشو ليللا نم عقن
 هجو نم دراد یا دنمو « ةودغ هب رشف ءاشع هذبذتو « ءاشع هبرشيف هالعأ ىوت ءاقس ىف لک هللا ل وسرل ذبنت
 هتبص ءىث لضف ناف ۰ هئاشع ىلع برشف یشعت یشعلا نم ناك اذاف « ةودغ ی ین ذينت تناك انآ ةثأاع نع رخآ
 ها دبع ثيدح ىو « ةيشءو ةودغ ءاقس لس كلاق ۰ هئادغ لغ برش یدفت و حبصأ اذاف ٠ ليآلاب هل ذينن مث
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 « عنادغ ىلع هوبرشاد « عناشع ىلع هوذبنا : لاق ؟ بيبزلاب علص ام : ع ین اناق ه هيبأ نع ىليدلا نا

 سايع نبا ثر دح نم لسم جرخأ م امأو ۰ ةلءالاو موبلاب دریا از تداحالا هدف , یاسالو دواد وبا هجرخأ

 ءاسم ناكاذاف ءدغلا نمو هتليلو هموي هب رش حبصأ اذاف ؛ ءاقسلا ىف ليللا نم بيرلا هل ذبنپ لب هقا لوسر ناك »
 « اولح برشي ةشئاع اهتركذ ىتلا ةدملا ىف بارشلا : رذنلا نبا لاقو , هفارأ ءىش لضف ناف « مدخلا هاقس را هبرش

 هنأ ىلع هبرشب مدخلا سآ نم درر ام لمع نکل , نایلغلاو ةدشاا ىلإ ىهتني ةف سابع نا اهرکذ ى ةفصلا اماو

 اذهب كم دقو 5 ىهتا lalla هل وانت مرحل ركسأ ولو رکسال كلذ غلب ول هزل ایه برف ن او كلذ خاب مل

 نم ههعط ىف ريغا ضمل هيف أدب هنأ تج هنآل هيف ةجح الو ,ريثك ركسأ ام لولق برد زاوج لاق سم ثددحلا

 ردابت هنأ ديري « مدخلا هاقس ه هلوق : هجرخأ نأ دعب ناقف دواد وبأ راشأ اذه ىلإ . مدخلا هاقف هوحن وأ ضمح

 نإ ىأ ۰ قب رهف 4و را ۳ مدخلا اقم 00 لاق هنال حب ون رولا ی ۳ ۳۱ 2 نوکر نأ لو 5 یا ۰ داشفلا هب

 وه : لاَقف یووللا مزج اذمو : هقارهأب شا دتشا ناك ناو « مدخلا هاقم كوشي مو ريغتلا ضعب همعط ىف ادب ناك

 هكرتي امتأو « لام ةعاضإ هيف نوكن الثل مدخلا ةاقس ةدش نظن مل ناو هبص ةدش هيف روظ نإ نيلاح ىلع فالتخا

 , موي نم رثكأف عيقنلا برش منع ال همو ىف عیقنلا برش نأب ةشئاعر سارع نإ ثردح نيب عمجو . اهزنت وه

 ناك اذا ام ىلع كاذو البلق ناك اذا ام ىلع هموب ف برشب یذلا لمع نامز وأ لاح فالتخاب نوكي نأ لمّتحيو
 الف درب ةذش ىف كاذو « دالا هيلا عراسيف الثم رحلا ةدش ىف نوكب نأب امإو « 'هإ ايف هب رشي ام هنم لضفيف اريثك

 هيلا عراستي

 ىبنلا دعب فورظلاو ةيعوألا ىف لِي "نا صيخرت اپ - ۸

 نع روصنم نع نايفس اند یریب زلا دحأ وأ ا دبع نب دمت انثدح ىمو» نب فو اش - ۲

 لاق . اهنم انل دب ال هنا : راصنألا تلاقن « فو رظلا نع هلي نا لوسر یہ » لاق هنع هللا ىضر رباج نع لاس
 ۰ 4 هَ ۱ 5 5 8 8 5

 اذهب رياج نع دما ىبأ نب ماس نع روصنم نع نا ان دح دیعس نب ی ی لح ةفياخ ل لاقو ۰ € ندإ الف

 « .ةيعوألا نع جلي ىنا ىهم ال د هيف لاقو اذوب نايفس انئدح دم نب هللا دبع انثدح

 ۳ نع دهاجم نع لوألا رسم ىبأ نب ناملس نع ER ايثدح هلا دمع نب لع او -- ۴

 لک سیا : هل ينل .ليق ةيقئمألا نع هل ىنلا ني ا( » لاق امهم فا ىضر وره نب نا دنع نع ضايع

 € تا زلا ريغ * جلا ف محل "شرف 4 ءاقس 2 سانلا

 ثراحلا نع "یمیتلا مارا نع والت ىنأ لح ”نايفس نع 85 ا E اشم م 4

 € تف راو با نع ۳ نا ن 0 لاق هع 21 ىمر ىلع نع دوس نا

 اذپم سمح | نع ر رح ادل "نایع اند

 یرابلا من © 9١ 6۸ -- م 1



 ةب رشآلا باتك - ب4 ۸
 2 ةشئاع تأس له : دوسالل تلث » مهار نع روصنم نع "ررج ات دح ا م — 0 و

 ؟ هيف ذبتخب نأ هَ بلا 'ىهن مع نینمزلا مأاب "تلق « معن : لاقف ؟ فلین ناو كب دع نيبو

 نإ : لو f او "ربا تركحذ امأ : تلق . تف زلاو مالا ىف بت نأ تيبلا لهأ كلذ ىف اناهن : تلق

 ؟ك ما ام 4 تمام كی دحا

 یا ù نا "لب "تمس » لاق ةقابيشلا انثدح دحاولا دبع ان دح ليعامبإ ی ىو ام — 00

 « ال : لاق ؟ ضیبالا ىف ”برشنأ : تاق . رضخألا رفا نع هم ینلا ىه : لاق امهنع هللا یضر ىفوأ
 راج ثيدح اه وأ . ثيداحأ ة-م هيف ركذ ( یهلا دعب فورظلاو ةيعرالا ىف لِي ىنلا صيخرت باب ) هلوق

 نع ىهنلا ف ىلع ثيدح ۱8 ۰ ىفزملا ءانثتسا هيفو ورع نب هللا دبع ثيدح اهنناث « ةصخرلا ىف ماع وهو

 . رضا رجلا نع ىهنلا ىف قوأ ىبأ نب هللا دبع ثيدح امساح « 4م ةشئاع ثيدح امار ٠ تازااو ءابدلا
 : فال ةلأسم یهو . یرخالا تیداحالا ىف رکذ اع ضوصخم ةصخرلا موع نأ یر هنأ هسینص رهاظو
 مرحالو كلذ هركي : ةيكلاملا نم بیبح ناو ىروثلاو یعفاشلا لات و ؛یراخبلا عینص هيلع لدام ىلا كلام بمذق
 نال ,هلوق وهو كلام لوف دی وی ام رع نع ىريطلا دئسأ دقو . ناتیاور دمحأ نهو ؛ حابب : نيبف وكلا رئاس لاقو
 سابع نبا نعو « رجلا ذيبن برشأ نأ نم ىلإ بحأ قبأ ام قبو قرحأ ام قرحيف یمح مقق نم برشآ
 ىهنلا : لاطب نبا لاقو ۰ ةياحصلا نم ةعامج نع ىلا دنسأو « لسءلا نم ىلحأ ناك ولو رجلا ذيبن برش, الو
 رکسم لکو . اوذیقنا , لاق ةيعوالا ىن ذابقنالا نم ادب دمي ال اولاق الف . ةعيرذلا امطق ناك اء ةيعر الا نع
 ىف شولجلا نع یچلاک « ةرورضلا طقسب هناف هريغ ىلا رظنلا ینمع هنع یب ىش لك ىف کا اذكهو ۰ « مارح
 ان ىهلا تا ىلإ روبملا بهذ : ىناطخلا لاقو . « اقح قيرطلا !رطءعأف » لاق امم انا ديال اولاق الف « تاقرطلا
 هب و ؛ سايع ناو مع نبأ مهم + قاب ةيعوالا هذه ی ذابت الا نع یہا نأ لا ةعامج بهذو « خس مالوأ ناک

 ايلف . ابيرق ناكر خلا ةحاباب دبعلا نأ ىجنلا ف ینعلاو ء حصا لوآلا و : لاق قلطأ اذک قاماو دمحأو كلام لاق
 مل یچلا رارمتسا ىلا بهذ نم نأكو : رکسلا برش كرت طرشب ءاعو لك ىف ذابتنالا مهل حيبأ ميرحتلا رهتشا
 فورظ اهن خف مث اهلك فورظلا نع یہا درو لوقي نأ كلام لوق رصن نمل : ىزاحلا لاقو ۰ خسانلا هغلبي
 دنع ةديرب ثيدح ىف يرصتلا نم درو ام كلذ بقم مث . عنملا ىلع اهادع ام یمتساو « ةتنزاا ريغ رارجلاو مدالا
 لاق ء اركسم اويرشت ال نا ريغ ءاعو لک ىف اوبرشاف ۰ مدالا فورظ ىف الإ ةبرشالا نع تیم » هظفلو لسم

 نأ هيلا اوكش مث « مدألا فورظ ین ممل صخرف ةجاحلا هيلا اوکش اماع یا عقو امل: لاقي نأ عمجا قيرطو

 نبا وه روصنمو « ىروثلا وه ( نایفس ) هلوق ' لوألا كيدحلا . املك فورظلا ىف مه صخرف كلذ دج ال ميلك
 عج ةمجعم ةلاشم ءاظإ فورظلاو . دعجلا یآ نبا هنأ اهدمإ ىتلا قيرطلا ف ارسفم عتو ( ماس نع) لوق . رمتعملا
 نع ديبزلا ىلأ قيرط نم لم ةاور ىف ( فورظلا نع مب هللا لوسر ىجن) هلوق ۰ ءاعولا وهو هلو حتفب فرظ
 كثيداحأ راج ثيدح بت دررأ ىراخلا طوش ىلع نكد ملا قيرطلا هذه نأكو « تفزملاو ءابدلا نع ىبند رباج



 ثيدحلا ۵0٩۲ - ۵۹٩ ۵۹

 لیعاعالا دنغ ىروثلا نع ىرفحلا ةياور ىف (امم ان دبال) هوت . كلذ لع ةلادلا ةشاعو ىلعو ورع ن هللا درع

 فورظال سانلا نإ هللا لوسرا, : موقلا نم لجر لاقف» سیقلا ديع دفر ةصق ىف دحأل ةبارر قو ءءاطو ال سدل»

 نأ ىرصملا جشألا ثادحح نم نابح نبا هححصو ىلعي وبأ جرخأو ءهورذف ثبخ اذاف « باط اذإ هوب رشا : لاقف

 عطقي ام ةذبن الا هذه نم ذختن انکو : ةخو ضرأب نحن : اولاق ؟ تريؤت دق کهوج و ىرأ ىلامد محل لاق رك ىنلا

 لحت ال فورظلا نا : لب ىنلا لاقف . انهوجو ىف یرت ىذلا كلذف فورظلا نع انقیج الف « انن وطب ىف نامحللا

 الف اهم کل ديال كاذک ناک اذإ ىأ , ءارجو باوج ( اذإ الف ) هلوق ۰« مارح ركسم لكن كلو . مرت الو

 ف محلا ناك وأ . ةعرسإ لالا ىف ىحو عقو وأ ‹ جايتحالا مدع ريدقت ىلع درو ناك یا نآ هلصاح و . اهوع د

 . داهتجالاب حب ناک ی هنأ ىف ةجح ثيدحلا نأب مزج نم ىلع درت تالاحالا هذهو « لب هآرل اضرفم ةلأسملا كلت

 وه ديعس نب یو 6 یراخیلا خوش نم وهو 2 ةر ادم 2 ةمجمع طا نا وه ( ةفءلخ ىل لاتو ( هلوق

 ةباور ىف ( نابلس نع ) هلوق ٠ ةنيدع نا وه نايفسو « ىنبدملا نا وه ( ىلع ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . ناطقلا

 هلوق . كاذک یدبحا ةباور نم « جرختساا و ف میم وبآ هجرخآ و « لوحالا ناجاس انادح » نايفس نع ىد ا

 ورع هاو ةمجعم داض فا لا دعبو ةيناتحتلا فیفخت و ةلءبملا ركب ضايعو ؛ نونل اب (یسنعلا ضايع ىنأ نع)

 هقن ام عت هنألكو « ىراخبلا لاجر ىف ىذاب الكا رمن وبأ مزج كاذب و ةبلمأ ن سيق لسيقو ۰ دوسالا نبا

 ق.رط نم قاس مث: ىسنعلا دوسالا نن ورمع ضايع وبأ « ىنكلا و ىف ىئاسفلا لاقو « ىنيدملا نب ىلع نع ىراخبلا

 نيعم نب ىح نع خاص ن ةبواهم نع ی .ر مث. ضايع ىأ ىدملا دوسالا نب ور نع لسم نإ ور نب لیبحرش

 ىنأ مسا نكي مل نا  ىنيدملا نبا ىنعي ىلع ل لاق یراخبلا ررط نمو . ضایع ابآ ىنكي ىمنعلا دوسالا نب ورم لاق
 دوسالا نب ورم ةيننک لاي و : یاسفلا لاق . دوسالا نب ورع هريغ لاقو ىراخبلا لاق ىردأ الف ةيلمث ن سيق ضايع

 رکذو « نيعم نب ىحي لوف الإ یاسنلا هدررأ ام لصع «ىنكلا» ىف دحأ ربا احلا دروأ : تاق . نمحرلا دع وبأ

 ليبحرش ةياور ىف رکذو « مریغو رذاملا نب ةاطرأو نادعم نب دلاغو دهاج هنع ىور ةنأو « ةيواءمو ريع عم هنآ

 نب یموم قيرط نمو . ضايع ابا اب ان! تساج ول : اولاقف لف سلجم ىلع ىم هنأ دوسالا نب ورع نع لم نبا
 هركذو . ضايع ىف ۱ ىلع یننآ رع نأ ده زلا ق دحأ یورو . ةيواعم ةفالخ ىف ضايع وب أ اد دهاج نع ريثك

 نبأ لاقو . ةبمص هل تبثت مل نكلو هكاردال هركذ هنظأو . مصاع ىلإ نبال هازعو « ةباحصلا ليذ » ىف ىموم وبأ

 حجارلاف كلذ ررقت اذاو . تاقثلا ءاململا نم ناك هنأ ىلع اوعجآ : ىلا دوع نبا لاقو : ثبدلا ليلق ةة ناك: دعس

 رخ آ ضايع وبا ومف ةباع نب سيق ۳۳ « یاش هنأو دوسالا ن ورع هنأ دهاج هنع ىور ىذلا ضايع نآ ۴

 هنع ىود « مثهديغو دوءسم ناو ىلعو ر نع یوم هنا : لاقو نيعباتلا تاقث ق نايح نا هرکذ ءقوك وهو

 نب ريع : لاقف هسا رخص هناو , ةجرتب ةمجرت طاخ و « ابعوتسي مل یزلا نآل هتجرت تطسب امل و . ةنوكلا لهأ

 ىوس یراخبلا ىف هل اف كلذک ناك ناف ۽ هريغ هنأ ىل روظي ىذلا و « تءاصلا نب ةدابع بحاص یسفعلا یاشاا دوسألا

 نع نادعم نب دلاخ ةياور نم دابجلا ىف هركذ مدقت اثید» ىراخيلا دنع هل ناف یر( ا لاق اک ناك نو , ثيدحلا اذه

 دوسألا نب ورع نع ىور نادعم نب دلاخ نأ كلذ ىف هتدمع نأکو ؛ ناحلم تنب مارح مآ نع دوسألا نب ريمع

 ىوري ىذلا دوسالا نب ريمع نيبو ضاع ابأ یکی ىذلا دوسالا نب ربع نيب تاقثلا ف نابح نا قرف دقو « ًاضيأ
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 , نيمعو ورع هل لاقي نا ضايع بأ لملف هطيض ناك ناف « ريغصت:!اب ريمع امهتم لك لاقر تءاصلا نب ةدابع نع
 ۱ خسف عیج ىف اذك « صاملا نبا ىأ ( وربع نب هللا دبع نع ) هلوق ۰ لع هللاو . ةدابع بحاص ريغ رخآ هنکلو

 ق - یلایجلا ىلع وبأ هرلع هين ففيحصت وهو « نيعلا معا رع نإ هللا ديع مام خس ضعإ ىف عفرو < ىراخبلا

 كثيدحلا قای- دعب لاقف امف امل ىراخبلا نطفت قو: ةءاورلا هذه ىف عقر اذک ( ةيقسالا نع ی ىنلا یمن امل )
 بامصأ رثک | ءاور ینلا وهو « حجازلا وه اذهو « ةيعوألا نع لاقو اذهب نايفس انثدح دم نب هللا دبع یاد د
 داع ةديع نب دجأو ملسم دنع رگ ىفأ نار ةييش نآ نب ركب ناو ام دسم ىف یدیاو درج أك هع ةنيمع نبا
 هني مل يلب هنآل « ةيعوألا نع وه ااو ؛ یوارلا نم مو « ةيقسآلا » ركذ : ضايع لاقو « مريغو ليعامسالا
 ىتئةساف ءاقس دصحي سانلا لک سيل هل ليقف : ةيقسلا ىف ذابقنالا حاباو فورظلا نع ىم امار ةقسالا نع طق
 ىف : لات ؟ برشأ میفف : اولا اهريغو ءابدلا ىف ذابتنالا نع مان امل سيقلا دبع دفول لات اذڪو ۽ رکسپ ام
 نم طاقسف ؛ ةيقسالا ىف الإ ذيبنلا نع ین امل تناك لصالا ىف ةياورلا نوكت نأ لمتحر لات : مدالا ةيقسأ
 ای لص للا ىف ناكو ؛ نتلا ظفل نم صقن هلمل : « عمجا و ىف لاقف ىديحلا اذه ىلا هقبسو . ىهنا ءىث ةياورلا
 هات ىذل او , بيجي وهو ةيقسألا الإ فورظلا نع یمن امل هانم : نينلا نبأ لاقو . ةيقسالا ىن الإ ذيبنلا نع یمن
 یدیحلا لاق ام ىعدا نإ الإ زئاج ريغ ینثتساا تابثإو هنم یثتسلا عم ءانثتسالا ةادا فذغ الإو « برقأ ىديحلا
 ةيقسالا بباسب رارجلا نع ةذينالا ةلأسم ىف یچ ال هانعم نوكي نأ لمّتمي : یامرکلا لاتو ٠ ىوارلا لع طقس هنأ
 ( اع ناطيكا امطزآف ) هنمو ء لک الا ببسب یا لكألا نع نونمسي لثم ؛ علاش ةيبيس « نع » ءىجمو : لاق
 «زئاج هنم قسرام لك ىلع ءاقسلا قالطاو ۰ طقس الو طاغ ال نأ ىل ربظيو . هيف ام قخي الو : تاق . اهبدسب ىأ
 ةيقسالا مما صاصتخاو , اهنم قّمسي ىلا ةيع وألا ةيعوالاب دارملا نآل , ةيعوألا ىنعم « ةيقسالا رع ىن د هلوقف
 ؛ ةصاخ نبلل واولااب بطولاو املاو نيل نوكي ءاقسلا : تيكسلا نا لاقو . فرعلاب وه ام] مدالا نم ذختي ام
 « نايفس عنص ام حام ال ةغللا ق نايقلا نيجي نف الاو « ءال ةبرقلاو ٠ نمسلل ةمپاا ن وكسو نونلا رسكب ىحنلاو
 هلوق . اهو ىراخبلا اهدمی مل م نمو « اذکه ارارمو !ذکه ةرم هب ثدخل ؛ نيظفللا ءاوتسا ىر, ناك هنأ كف
 قو. صخرو صخراآ لاقي ءةْغأ یهو < صخرأف د ربع یا نا ةياور ىف ( تفزلا ريغ رجلا ىف مهل صغخرف)
 نع یا عقو لب « ة-احاو ةعفد عقت ل ةصخرلا نأ ىلع ةلالد اذه ىفو « همم ءىش ف مل نذاف و ةبوش نآ نبا ةياور
 « ةماع كلذ دعب ةصخرلاا تصقو مث « ضعب نود ةيعوآلا ضعب ىف مف صخرا وكش الف ۰ ءاقس ىف الإ ذایتنالا
 رخأتم ناك كلذ ىلع لاءالا ةديرب ثيدح نأ تبشر نأ ىلإ كلذ دمب تعقو ةصخرلا نإ لاق نم رقتفب نكلا
 ةبيش نا نب رکی ابا وه ىدلز 0 ىنعجلا وه ( دم نب هللا دبع ینثدح ) هلوق , اذه ورع نب هلل دبع ثیدح نع

 ةظفللا ىف الإ ییداا ن ىلع قامس لثم هقايس نأب رعشي اذم ىراخبلا لوق نآل ؛ دمع نب هللا دبع اضيأ وه ناكنإو .
 دقو , ناو ىلع لا دانسلا اذه ىأ ( اذهب ) هلوق . لع قايس هبشپ ال ةيبش ىبأ نبا قايسو + امف افلتخا ین
 كثيدحلا . همه هدانساپ : لاف شععالا نع ر رج نع ةبيش نآ نب ناهثع نع ىموه نب ناريغنع ىليعامسالا هج رخآ
 نب دايز ةياور ىف كلذ نيب دقر» , ةيعوالا ىف ذابتنالا نع ىب : هريدقت فذح هيف ( ةيع وألا نع ) هلق « عبارلا
 مدالا نم ةيناسالا نيب قرغلاو , ريقنلاو ماو ءابدلا ىف اوذبذت الد ظلي دواد وبأ هجرخأ ضايع ىبأ نع ضايق
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 : اهوحنو رارجلا نم اهريغ ىلا عرسي ام لثم داسفلا املا عرسي الف امماسم نم ءاوهلا ابالختب ةيقسالا نأ اهريغ نيبو

 راصو ريغت ىتم هن ال هذم برشي ام راكسإلا ةدسفم تنمأ طبر مث هيف بن اذإ ءاقسلاف اضيأو . هيف ذايقنالا نع ى ۶

 اما « هب للمي الو ًارکسم امف ذيبنلا ريضت دق ۱۸9 ةيعوألا فالخمي ء رکسم ريغ ويف هقشب مل الف ءدلجلا یتش اركسم

 اهنع یہ ینا نآل « هتعاض) نع یا توبثل لاما ةنايص ىلع ةظفاحلا ةبج نف ضمإ نود ةيعوالا ضعي ىف ةصخرلا

 ميمعت ىف رهاظ ةديرب كيدح نكلو « ريغنلا هيلا عرسي ال هناف هيف نذأ ام فالخم « اهيف ذري ام ىلا ريغتلا عرسي

 ىتح ءادتبا ءاعولا نم برشلا كرت ىلإ ةراشالاب لصح نمآلا نأكف « رکسلا اوبرشت ال نأ ديفي « عيملا ىف نذإلا

 وأ نالا ديدش ریصر نأ لمم ٠ برشلا ريغب عقب لب برشلاب رابتخالا نیم ال هاف ءال رأ ریغآ له هلاح راف

 «ثلاثلا ثيدحلا . ىبارعأ كلذ لئاق نأ ضایف نب دايز ةياود ىف ( ال دبال اولاقف ) هل . كلذ وح و دبرلاب فذقي

 داز ( تفزلاو ءابدلا نع ) لوق ۱ كيرش نب دیزب نا وه یمیتلا يهارباو '« شعلا وه ( ناجاس ی؛دح ) هلوق

 ءرجو ؛ةبيش نا نبا وه (نايثع ىندح) هلوق ۰ « ریقنلار متنلاو د دواد ىبأ دنع ىلع نع ريع نب كلام ةياور ىف

 ىروارلا میهاربا لاخ وهو یمخنلا ديزب نبا وه (دوسالل تاقر ىعخنلا ره ( مهاربا نع ) هلوق . ديلا دبع نأ وه

 عبشت الو تحداف ءام نع د اهلصأ « اع و , ىبن امع ىنريخأ یا ( هيف ذبتني نأ همي ینا یہ مع ) هلوق . هنع

 ٠ صاصتخالا ىلع حتفلاب ( تيبلا لهأ ) هلوق . « نع» فذح « ىبنام » ليعامسالا ةياور ىف عقوو « ابلاغ میل
 « ثدحنفأ » هلوف و «دوسالا ىأ « لاق د هلوقو « میهاربا وه لئاقلا (تركذ امأ ) لوق . ريمضلا نم لدبلا ىلع وأ

 كثدحأفأ د ليعامسالا ةياور ىفو « راكنا مامفتسا وهو دارفالاب ءثدحأفأ » ىنممشكلاو « نوالاب رثكالل اذك

 وه اذه لعلو « 2. رالا ىف ذايفنالا نع یہا اب ثيدحلا راهتشال منا رجلا نع مارا مهفتسا ار « معا ملام

 « سماخلا ثيدحلا ٠ امهنع میم صخ كلذلف « ارسیتم مهدنع ناك تفزااو ءابدلا ناف ٠ تيبلا لهأب دييقتلا ف رسلا

 ليعامسالا ةياور ىف عفوو « زوریف نب نايلس قاع] وبأ وه ىنابيشااو ؛ دايز نبأ وه ( دحاولا دبع انئدح ) هلوق

 (تاق) هلق ۰ « رضخألا رجلا ذيبن نع » ىليعامسالا ةاور ىف (رضخالا رجلا نع) هلوق ۰ « فابیشلا نايا ىتثدح د

 « 4 موبفم ال ةرضخلاب فصولا نآ لع لدف  رضخالا م هکح نأ ىنعي ( ۷6 ) هلوق . یابیشلا وه لئاقلا

 : ربلا دبع نبا لاقو . زارتحالل ال عفاولا نايبا رضح لا ركذ ناکف مهيب ةمئاش تناك دن رضخلا رارجلا نآدكو

 : لاقف ىوارلا هعمسف « هيف اوذبنت ال : لاقف ءرضخآلا رجلا ليق هنأك ٠ لا ؤس باوج ىلع جرخ مالك ىدنع اذه

 نم عمصإ ام لك رجلاو : لاق ءرجلا ذيدن نع ىه ةنأ 2 ىنلا نعم ساع نيا ور دقو . رضخألا رجلا نع ىه

 رضخالا رجلا ذیبن نعل” لوسر ىج ه قوآ ىبأ نبا نع قاحساىبأ نع نايفس نع ىعفاشلا جرخأ دقو : تلق . ردم
 وبأو لسم هجرخأ را دبع نبا هركذ ىذلا ثيدحلاو « راصتخا لوألا نف اظوفحم ناك ناف « رمحألاو ضيبألاو

 رارجلا نأ كلذو . راكسالاب قلع امو « ضاببلاو ةرضحلاب كلذ ىف ملا قاعي مل : ىباطحلا لاق ءامهريغو دراد

 ذابتنالا ىف محل نذآ ةصخرلا تمقر امل مث . اع اوهتف ؛ ةب رعشي نأ لبق نم ريغتي دقف « امف بني ال ريغتلا عرست

 برشي ناك هنأ فو ىبأ نبا نع رخآ هجو نم ةبيش ىنأ نبا جرخأ دقو . اركسم اوبرشب ال نأ طرشب ةيعوألا ىف
 قيرط نمو « رضخالا رجلا ىف هل ذبني ناكهنا » دوعسم نبا نع حيح دنسب اضيأ جرغأو رضخالا رجلا ذيبن

 يأ نع لسم هاور اك رضا رارجلاب رجلا نع یپنا ةعامج صخ دقو « هومن ةباحصلا نم ةعامجو راسپ نب لقعم



 حصأ وهو « ءابقفلاو نيثدحلاو بيرغلاو ةذالا لهأ نم  ريثكلا وأ - یک اللا لاق هبو : یوونلا لاق « ةريره
 ليقو ۰ سنا نع ةبيش نآ نا هجرخآ رصم نم ام قوی فاوجالا ةريقم دارج الإ لیقو « اهاوفآ و لارفالا
 فئاطلا نم رخلا اهبف بلح امونج ی ابهارفآ رارج : لبل ىلا نا نعو ءاهب ونج ىف ابقانعأ : ةدايزب ةشئاع نع هلم
 نبا نع ملم دنع عقدو . رمشو مدو نيط نم لمعت رارچ : ءاطع نعو . رخ اع نوهاضب اف نوذبني اوناكو
 ريبج نب دیعس نع هلثمو ؛ قلطاو ةرجلاب رجلا رمع نا رسف انکو ؛ ردم نب عنصپ ءىش لكب رجا رف هنأ سايع

 نحرلا دبع نب ةلس ىنأو

 رکسپ ملام رمل میت اپ ی
 تاب 2 لاق مزاح ىلأ نع ”ىراقلا نج را دبع نب باز ان لح ریک 0 "حم (شزو هس ۲

 یهو ذثموب مهمداخ تاما تناکسف ءوسرعل ر یبثا امد ”ىدعاسلا ديسأ ابا نأ ىدعاسلا دعس نب لپس
 € راوت ىف لیلا نم تارع هل تەق أ ؟ 4 لوسرا تمقنأ ام نوردت له ۰ تلاقف ۽ سورءاا

 هل تعقنأ » هيفو دیسآ أ ةأ سما ةصق ىف دعس نب لوس فیدح هيف دروآ ( ركسي مل ام رقلا حیقن باب ) هلوق
 هجرخآ یذلا نأ لا ةجرثل اب راشأو « ةملو لا با وآ ىف هنتمو هدنسب مدقتو اير هيلع هيبذتلا مدقت دقو « تارمت
 بارش ل اف ءاهفام ىردأ ال ةيرشأ سانلا ثدحأ » لاق هنأ السلا ةديبع نم ىن أيس اي ةداملا مسح هل دارأ وأ , راكسإلا دح غلب داكو ريغت ام ىلع لوح بييزلا عیقن ةهأرك نم هريغو لقعم نب نجرلا دبع نع ةبيش نآ نإ
 ¢ افن الو انامل ال ركسلا همش ضرع ۷ ثيدحلا نأ عم ركسإ 1 6 ةمجرتلا ف هديسقت و 3 كثيدحلا » نالاو ءا الا

 اع هصخ امإو ٠ ةلمج ريختلا امف لصح ال هداجن ءانئا ىلا ليلا لوأ نم وهو لمس اهركذ ىا ةدملا نأ ةبج نم اما
 معأ هقاو « ماقملا ةبج نم ركسب ال

 ةبرشالا نم ركسم لكن ع یہ ندو « رقذابلا ساپ - ٠ ا <

 فصنلا ىلع ةفيحج وبأو هاربلا برشو ٠ ثاّثلا ىلع هالطلا برش ذاعمو ةديبع وبأو رع ىأرو
 اير مادام ریصملا برشا : سابع نا لاقو

 « هر ”ركسي ناك نأذ « هلع لئاس انأو « بارش حير للا ديبع نم تدجَو و رع لاقو
 یذابا نع سابع نبأ ”تاأس ء لاق ب ا ین نع نايفس انريخأ رک ن دج اشو - ۰۹۸

 لالحلا دمي سیل : لاق . بیطلا لالحلا بارشلا : لاق « مارح وهف “ڪا اف « قذابلا للي دمع قبس : لاقف
 < ثیبلتا مارحلا الإ بيطلا

 هيأ نع ةورع نب ماشه انندح ةماسأ وبأ انمالح بیش ىبأ نب دمم نب هللا دبع ارو - ۹
 « لسلاو وا وللا بع ب *ىدلا ناكد تلاق اهو هلا ۳ ر ”ةشئاع نع
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 هب ثدح هنأ ىسباقلا ىنعي نسحلا ىبأ خيشلا نع لقنر « ةيجملا حتفب نیل نا هطيض ( قذابلا باب ) هلوق

 نيتلا نبأ لاقو . خبط اذإ رخلا هنأ كلملا ديعو.أ ركذو : لاق . هيلع انفقو ام : لاقن اهحتف نع لئسو  لاذلا ركب
: 

 لاقو . لبالا ءالط لثم ريصي ىتح ريصءلا خیطب نأ وهو ءالطلا وهو هذاب هلصأ : قيااوجلا لاتو . برعم ىسراف ود

 «عحا ر ىف هديس نبأ ركذو . دتشا نأ دعب خبط اذإ وأ « ركسأ اذإ بنعلا ريصع نم خوبطملا قذابلا : لوقرق نا

 هند فرعأ وه نم مالکو  ركسأو دتشا امر هنأ الإ عاقفلا هبشي هنإ : لاقف ىدوادلا برغأو « رخلا ءامسأ نم هنأ

 بهذ ام وهو فصنملا كلذكو « هاثلث خیطلاب هنم بهذ هنأ ىلا ةراشإ كلثملا اضيأ قذارل لاقیو « هفلاخع كلذب

 هرخآو ةانملا حتفو ةمجملا نوكسو ةدحوملا مضو ةينانحللا نوكسو ملا حتفب جتخنر» مجعلآ هيمستو ۰ هفصت

 . هلوأ نم ءابلاو ملا فذح و ةانثملا لدي لادم « ةبيش ىلأ نیا فنصم د ىف هتباودو ؛ ةاثلا مضي نم مهنمو « مج

 زی وجت هنع هلقن عم « هندلج ركسي ناک ناف د ربع لوق نم هذخأ هنأك ( ةبرشألا نم ركع لك نع ىهت نمو ) هلوق

 « ةيرشالا نم د هلوف امأو « الصأ ركسي | اب هعابأ ىذلا نأ نب سا نم دخوب هن أكف « ثلثلا لع ءالطلا برش

 ق٠ مارح ركسم لک » ثیدح قرط عمج قبس دقو . برش, أم قلعقت ایفوفومو ابعوفرم اهدررأ ىلا راثألا نالف

 برش زاوج اوأر ىأ ( ثلثلا ىلع ءالطا برش ذاعمو ةديبع ویآ رع یآرو ) هلوق ۰ « للا نم رخلا پاپ ,

 هجرخأف رمع رها امأف ءراثألا هذه ظافلأ قاس نم نيب كلذو « ناثلثلا هنم صقن ر كاثلا ىلع راصف خبط اذإ ءالطلا

 ماشلا لهأ هيلا اكش مالا مدق نی باطخلا نب رع نا » یراصنالا دیس نب دوم قيرط نم « أطرملا ١ یف كلام

 « لسعلا انحاصي ام اولاق « لسعلا اوي رشا : ريع لاق« بارشلا اذه الإ انحاصب ال اولاقو ۰ الف و ضرالا ءابر

 ىح هوخبطف « معن : لاقف ؟ رکسب ال ائيش بارشلا اذه نم كل لمحت نأ كي له : ضیالا لهأ نم لاجر لاتف

 ءالط لثم ءالظلا اذه : لاقف , ططمت ایعیتف هدب مقر مث هعیص هيف لخدأف رمع هنا ونأف . تا قد ناثلث هنم بهذ

 روصنم نب ديعس جرخأو « مع هتمرح اًديش مل لحأ ال ىلا مهللا : ربع لاقو ٠ هوب رشي نأ رمع مرمآف . لبالا

 هن اک د وسا ابارش لمحت ريع یل ءاج هناف دعب امأ : رامع ىلإ رع بلك د لاق هللا دیع ن ساع نع زاجب ىنأ قب رط ند

 «هوب رش نأ كلبق نم رف . هيغبب ثأثو هحيرب كلث: ناثیخ لا ءائاث بهذي ىتح هن وخطر مبا اورکذف ۰ لبإلا ءالط

 قيرط نم یاسنلا جرخآ و « هثلث قبو هاثلث بهذف خیطام بارشلا نم لحأ رمع نإ و بوسلا نب ديصس قب رط نمو

 نينثا ناطیشلا ناف ۰ هنم ناطشاا بصل بهذي نح بارش :وخیطا : ريع بک لات یمطاا دی زي نب هللا دبع

 راشأ هن أكو « لحي مل ركسأ ىتف ركسلا هئم روذحلا نأب امضعب حصقأ دقر « ةحيمص دنارآ هذدو «دحاو سلو

 فقف ةنض لا بار امل م لاق مالسلا هيلع حرن ةصق ىف ن ريس نا قب رط ند قالا دچ رخ ام ىلا ناطيشلا وصب

 نسحاف ايف كکیرش هنا : كلملا هل لاف : ناطيشت: ابعمو هل ترضحا مث امذخأ ناطيشلا نا : كلملا هل لاقف > دلم ا

 ابنع هلكأت نا ناسع تنار تنسحأ : لاق . ثلثلا لو ناثنألا هل : لات . نسحأ : لاق . فصنلا هل : لاف . ةكرشلا

 جرخأو » ناطرشا بهصن نم ويف ثاثلا نع زاج امو < كتيرذلو كن ومف ثأثلا لع خيط امو < ارتش هب رشق و

 ۰ عوفرلا كح هل نوكيف ىأرلاب لاقي ال هلامو . هرکذف كلام نب سا نع نيريس نا نع رخآ هجو نم اضيأ

 ةمركلا ىهو ءاباا نوكسو ءاحلا حتفب « الا ٠ لوق ( ) ١



 ةب رشآلا باتک - ۷ ٤“
 حارجلا نا وهو ةديبع ىبأ رثأ امأو « امطقنم نوکیف احون كردي مل كلام نب ىنأ : لاقف مزح نبا برغأو
 ابآ نأ و سنا نع ةداتق قيرط نم ةيبش أ ناو دوصنم نب ديعسو ىجكسلا اسم وبأ هج رخأف لبج نبا وهو ذاعمو
 ةلمباا ركب ءالطلاو « هاثاث بهذو كاثلا ىلع خبط ام ءالطلا نم نوبرشي اوناک ةحلط ابأو لبج نب ذاعمو ةديبع
 لبالا ءالط هبشأ ددم ىتح بنعلا ريصع خبط اذاف : هب نهدي ىذلا نارطقلا ومر لبإلا ءالطب هبش سردلا وه دملاو
 ءادردلا وبأو ىموم وبأ روكذملا كسلا ىلع همم ركحذ نمو رع قناو دق + . ركسي ال ابلاغ ةلاحلا كلت ىف وهو
 نبا نيعب الأ نمو « هريغو ةبيش یآ نبا ارجرخآ مهريذو دل ولا نب دلاخو ةءامأ وبأو لعو « امنع یئاسنلا هجرخا
 . ركسي ملام مدنع هل وانت طرشو « روج او دحا و كلامو فسا و یررثا ءامقملا نمو « ةمرکعو نسحلاو بپسلا
 نم ةبيش ىبأ نبأ هجرخأف ءاربلا رثأ امأ ( فصنلا ىلع ةفيحج وبأو ءاربلا برش ء ) هلوق ٠ اعروق ةفئاط ههركو
 ةفيحج ىبأ رثأ امآو . فصلا ىلع راصف خبط اذا ىأ « فصنلا ىلع ءالطلا برشي ناك هنأ هنع تباث نب ىدغ ةياور
 ءارباا قفاوو . هلثم ركذف « ةفيحج ابأ تيأر : لاق نمحرلا دبع نب نيصح قيرط نم اضرأ ةبيش ىلأ نا هجرخأف
 لاقو . مرح ركسإ ناک نإ هنأ ىلع عيمجا قبطأو ۰ عیرشو ةيفنحلا نبا نيعب الا نمو <« سأو وبرج ةفيحج وبأو

 فلتخم كلذ نأ ربظي ینلاو ؛ مارح وهف كلذك ناك ناف ركسي فصنلا نأ ینغلب : « ةبرشألا » ىف ةديبع وبأ
 ءالصأ اركسم ریصیالو دقعني ثاثلا ىلا خبط اذا ام ريصعلا نم دهاش هنإ مزح نبأ لاق دقف ؛ دالبلا بانعا فالتخاب

 ارئاخ ابر ريصب ام هنم داش هنإ : لاق لب , كلذك عبرلا ىلا خبط اذا ام هنمو ۰ كإذك فصنلا ىلا خبط اذإ ام هنمو
 س درو ام لمح نأ بجوف : لاق , هنع رک. كفن الو شخال هعبر ريغ یت ال خبط ول ام هتمو : رکس ال
 ايش لحت ال رانلا نا » حيد دنسب سابع نبا نع تدث دق . خبطلا دعب ركسي ال ام ىلع ءالطلا سآ نم ةباحصلا
 نم اضيأ جرخأو . ءالطلا ىف هنع لقن ام كلذب ديرب هن : لاقو هنع ءاطع قي رط نم یناسفلا هجرخأ « همر الو

 برشا : سابع نبا لاقو ) هلوق . برشیف ءامأ هيلع بصير لک و لسعلا لثم ريص, یذلا وه : لاق سواط قیرط
 نع هلآ ب لجد هءاجل ؛ ساب نيا دنع یک لاق یل ثلا تباث ىلأ قیرط نم ىثاسنلا هلصو ( ایرط ماد ام ریصما
 نأ لبق هبراش تنك : لاق ؛ ءىش هنم یمفن ىفو ابارش تخبط ین : لاق . ايرط ناکام هبرشا : لاقف ۰ ريصعلا
 یذلا نأ وهو ؛ ةيضاملا راثألا ىف قاطأ ام ديقي اذهو « مرح دق اثبش لع ال رانلا ناف : لاق . ال : لاق ؟ ةخبطت
 نم ىأر ىلع الإ هلع الو هربطي ال خبطلا ناف خبطف ار راص ول امأ « رمختی نأ لبق ىرطلا ريصعلا وه اع خبطي
 نبا جرخأو « لسم هجرخأ ةحلط ىنأو سنا نع حيحصلا ثيدحلا مهتجحو . هفالخ ىلع روبجلاو « را ليلخم ربي
 ىرصبلا نسحلا نعو « لغإ مل ام ريصعلا برشا , یعخنلاو ىعشلاو بيسملا نب ديعس قي رط نم یاسلاو ةبيش یا
 اذهب و « ناملفلا ىف ذخأي نأ كلذ ةمالعو « عنمت« ريغتلا هيف ادب اذا هنأ فاسلا نم ريثك لوق اذهو ءريغتي م امد
 : ةفيزح وبأ لاقو . هنابلغ نكس اذإ ليقو « نايلغلا دعب ودحلا ىف ادتباو هناملغ یبننا اذإ ليقو : فسوي وبأ لاق
 هاثلث بهذي ىتح خوبطملا امأو . مرح ديرلاب فذقو یلغ اذاف . ديزلاب فذقيو ىلغي ىح .ىنلا بنعلا ريصع مرحي ال
 اركسم راص اذا عضم ر وبمجاو یعفاشلا و كلام لاقو . خبطلا دغإ دب زلاب فذقو ىلغ ولو اقلام عنتع الف هل قبيو
 وهو , كلذ دعب هنايلغ نکس مث ىلغإ نأب راكسالا دح خاب نأ زوج هنال ؛ لی مأ ىلغ ءاوس هریثکو هليلق برش
 ( هللا ديبع نم تدجو ) باطلا نبا وه ( رع لاتو ) هلوق ٠ لع هللاو ديغتب نأ هب رش عنم دح : لاق نم دارم
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 نع یرهزلا نع كلام هلصو ( هتدلج رکسب ناكناف هنع لئاس انآو « بارش عيد ) هلوق ۰ رمع نبا وهو ريغصتلاب

 هنأ مع زف « بارش حير نالف نم تدجو ینا : لاقف مهلع جرخ باطلا نب رع نأ ١ هريخأ هنأ دب زب نب بئاسلا

 قايسلا یو . حیحم هدنسو «امات دحلا رمع هداج . هتدلج ركسي ناک ناف « برش امع لئاس فاو « ءالطلا بارش

 بئاسلا عم ىرهزلا نع ةئيبع نا نع روصنم نب ديعس هچرخآ و : مدلج رکو هدچرف هنع لأسف : ہر دفق فذح

 ˆ «هنع لئاسانأآو ء ابارش اوب رش هب اأو ربع نب هللا ديبع نأ ىل ركذ : لاف املا ىلع رمع مات » لر دیزب نبا

 اذهو « مال رع تبآرف » لاق بئاسلا نع یرهزلا نغ رمعم یراق : ةئييع نبا لاق « مجتددح ركسإ ناک ناق

 مل هغلب ناف . راکسالا دح غلب نكي ملام ءالطلا یمسب ىذلا خوبطملا نم رمع هل>أ امب دارملا نأ هتمدق ام ديوي لا

 زاوج ىف رمعب جتحا نم ىلع در اذه قو  اريثك وأ اليلق هنم اوبرش له لصفتسإ لو مدلج كلذلو  هدنع لع

 نيرثألا نيب عملا نأب بقعتو . لصفي مو هبرش ىف نذا رع ناف « ركسأ ولو ناثلثلا هنم بهذ اذإ خوبطملا برش

 هنبا لأس نوكي نأ لمتحو ۰ ليصمتلا نع ىنغتساف مارح رکبم لك نأ هدنع تبث دقو « ليصفنلا ىضتقي هنع

 نيب دقو « رکس برش ىذلا نأ فرتعاف هنبا لأس وأ . رکسب هنأ هربخأف هنع ريغ لأسف اذک برش هنأب فرتعاف

 انيلع لی مث ةزانج ىلع ىلص رع تدهش بئاسلا نع » ىرهزلا نع لاقف رمعم نع هتياور ىف قازرلا دع كلذ

 بارشلا نع لئاس یاو « .الطلا هنأ معرف هنع هتل أس ىلاو « بارش حير رمع نب هللا ديبه نم تدجو یا : لاقف

 جرج نبا اور نأ حضوب قايسلا اذهو : تلق . , هدل كلذ دعب هندمشف : لاق . هتدلج اركسم ناک ناف برش ىذلا

 دلجي ربع رطح هلأ بئاسلا نع د هظفل و « ةصقلا هذه نم ةرصنخم یرهرلا نع هنع اضيأ قاز رلا دبع اجر ىلا

 امل كلذ 5 سولو ٠ هنم خرلا دوجو درجع هدلج هنأ هرهاظ ناف « اما دحلا هداج < بارش حيد هنم دج و الجر

 رع نأ » بئاسلا نم یرهزلا نع بلذ ىفأ نبأ قبرط نم ةيش ىبأ نا هجرخآ ام كلذکو . رمعم ةباور نم نيبت

 دملا ةماف زري نا هيف ةجح ال نأ رمعم ةياورب نيبت دقو « اسيا مظعار اراصتخا دشأ اهنا حيزلا ف برضی ناك

 ناك تيذ نأ بطقف هنم برش امل ءاملاب ذيدذلا رسك هنأ نم هنع لقن ىذلا نأ ىلع ىتاسنلا هب لدتساو < جيرلا دوجوب

 وأ اليلف هنم برش له هنم لصفتس مو رکساا برشب دملا بوجو مع هنأ ةلالدلا هجوو . هدادتشال ال هتضرح

 دحلا ةماقإ زاوج ىلع هب لدتساو « الصأ راکسالا دح غلب نكي مل هنم بطق ىذلا ذيبالا كلذ نأ ىلع لدف « اريثك

 زیزعلا دبع نب رمع نع رذذلا نبا لقن و ۰ هب لمع هنأ دومسم نبا نع لةنلا نآرقلا لئاضف ىف ىضم دقو « ةحئارلاب

 رومجا كلذ فلاخو + دحلا بجو رخ عید هنأ ايات مث برشي ناک نم نالدع دهش اذا : كلام لاق . هلثم كلامو

 ؛ ةمبشلأ عم ماقي ال دحلاو « قةت دق عئاورلا نال < برشلا ةدهاشم ىلع ةنيبلا وأ رارقالاب الإ دما بحي ال : اولاقف

 « ةنيبلا وأ رارقالا ىلع كلذ ىف دمتعا هنأ ىضتقر هقايس .هاظ لب « ةحارلاب دلج هنأ حيرصتلا رع ةصق ىف سيلو

 برش هتذاجاب لدتسا نم ىلع در « مهله هتمرح اثیش مهل لحا ال مهلا ٠ رمع لوق قو . لأ ىتح مدلج ل هنآل

 رثأ ةيقب ناف « ركسي مل وأ ركسأ اذإ ام نيب لصفي مل هن وكل « هب راش ركسأ ولو هنم برشاا هدنع زوحي هنأ خوبطملا

 ىبأ نع ) هل . ىروثلا وه ( نايف- ) هلوق . هريغو ىوادطلا لاق ام فالخ « لمف هنأ لد لدي هترکذ ىذلا رع

 نع قازرلا دبع ةياور ق عقوو « ةدئاملا ةرو ىف هلاح حرش مدقت دقو « ناطح همسا ارخصم مجلاب ( تم وجلا

 دمع قبس ىأ : بلبلا لاق ( مارح وبف رکسا ام « قذابلا زا دمع قبس ) هلو ۰ « ةيدوجلا وبآ ینئدح » ىروثلا

 یرابلا عف * ۱۰ جواس م



 ةبرشألا پاتک - ۷۶ ۹

 . نأ لمتحو ؛ لسعلا بارش قذابلاو « مارح رکسم لک د هلوقب ىنمي لاطب نبا لاق « قذابلا اه مهتيمست را مرحتپ

 : لاق ءرکسب ناك اذا هل لاحم مسالا مرييفت سیا و , ايما ريغب اهل مهتيمسست را ميرحتب د كح قبس ىنعملا نوكي

 نأ هريخأو هلصأ هنم دعابو هءاجر عطف و هتدام مسهل ۰ لالح قذابلا نأ یرب هنأ لئاسلا نم میف سابع نبا نأكو

 قايسو : تلق ٠ مب هللا ل وسر نمز ىف نكي مل قذابلا نأ ىنعي : نيتلا نبا لافو . ةيمسقلاب ةربع الو مارح رکسلا

 رفلا براش نم ابنذ مظعأ ركسي ناكاذا خوبطلا براش : ىد:ةرمسلا ثيللا وبأ لاقو . كلذ ديؤي ىلوالا رمع ةصق

 عامجإلا ماف دقو « الالح هاريو ركسملا برشي خوبطلا براشو : اهبرشب صاع هنأ ملي وهو اهبرشي رفا براش نال

 ۰ رفک حامجالاب مارح وه ام لحتسا نمو « مارح ركسم لك د لَ هلوق تب و« مارح هريثكو رخلا لرلف نأ ىلع

 : خوبطملا ةحاب اب ىفي ناکنم ضعبب ض رعب لاقف لا ::املا لوآ ىف ءارمشلا ءامدق ضعب اذه وحن ىلا قيس دقو : تلق

 نانتما ىذ بر وفع وجرأو امارح اپعزاو امرثار

 ناننیطخ ه«یسلا ىلع كلتو  الالح اس زو 3 رشا و

 خسف عيبج ىف اذكه ( تیبا مارحلا الا بیطل لالحلا دعب سيل لاق ۰ بيطلا لالملا بارشلا لاق ) هلوق

 ىضاقلا مزج كلذب و « سابع نبا لوق نم هنأ رهاظااو , هدعب نم وأ سابع نبا وه له لئاقلا نيعب لو ‹ حيحصلا

 خيش ريثك نإ دم نع بوبآ نب دم قب رط نم تیدا قبولا جرخأو « قازرلا دبغ ةيارر ىف هماكحأ ىف لیعاسا

 رهو ةمثيخ ىبأ نبا قيرط نم اضيأ هجرخأو « تیبا مارحلا ال بيطلا لالما ب'رشاا لاق » ظفلب هيف ىراخبلا

 لجر لاقف , هرخآ فو ثيدحلا ركذف « قدابلا نع ىنتفأ سابع نبال تاق : لاف ةيرب وج لا ىبأ نع ةيواعم نب ريهز

 برشا ۽ هقا ناحبس هللا ناحبس : لاقن : ايبط الالح نوک, یح هخبطن مث هريصعتق بنعلا ىلا دمعت اء : موقلا نم

 ند ةباوع ىبأ قيرط نم روصنم نب دیم هجرخأ و « ثيبخلا مارحلا الإ بيطلا لالحلا دعب سيل هناف بيطنا لالحلا

 « ولحلا برشا : لاق ؟ الالح اولح هند برشنف هرسهماف بنعلا ذخأت : تلف سابع نبا تلأس د لاق ةءرب وبا ىبأ

 ليعامسأ لاق . بيط لالح هيف ةجش ال امو « ثيبخلا وهو مارحلا زبح ىف مقن تامیشلا نأ اذه ىنممو . هلثم قابلاو

 « ثيدحلا ءايتيعيأ/رمخلا تمرح» هنع ىورملا رثثلا فيضي سابع نيا نع الا اذه : « نآرقلا ماكحأ » ىف ىضاقلا

 جرخأو « مارح هلیلقف هريثك ركسأ ام و لاق سابع نبا نع دنسآ مث ۰« لسعلا نم رملا باب » ىف هنامب قرس دقو

 لح ال راذلا نأ ١ لاق سابع نبا نع تاقثلا دجآ دیبع نب ی لإ حمص دنسا هيوهار نب قاو] قيرط نم قبلا

 شک | اذا : اولاق ؟ ركسيأ : مهل لاق هنأ سابع نبا نع » كيبع ن ىحي نع یرخآ ةءاور ىف دازو ؛ همرح الو اًديش

 دقو « لسعلاو ءاولحلا بحي قلي ىنلا ناك , ةشئاع ثيدح فاصملا رکذ مث .« مارح رکسم لكف : لاق « رکسآ هنم

 ءاولحلا دقمآ دقو « صاخلا ىلع ماعلا فطع نم اجماع ىلسعلا فطعو : ركدلا نم دقمآ ءاولحلاو , ةمعطألا ىف مدقت

 یذلاو ؛ ءاولحلا ىنعم ىف ناکام وه خوبطملا نم لح ىذلا نأ بابلا اذه ىق هدا ريإ هجوو . نابراقتيف رکسلا نم

 « هتعاس نم هنوبرشيو ءاملاب هنوجزع اوا مهنا « لسعلا ىنعم ىف ناك ام وه خبط ريغب بنعلا ريصح نم هيرش زوج

 ش لعأ هللاو

 مادإ ىف نیمادا لمجال نأو « ارکسم ناكاذإ لاو سسبلا طاع ال نأ ىأر نم یاب - ١

 ةحلط ايأ یتسأل یی » لاق هنع هلا یفر سنا نع ةداتق ان دح ماشه انث دح مس اش - ۰



 ۷ ۱ هن همه 0۰ تیدلا

 اهن نو« م رفصأو مهيقاس انأو انقذ نر رتمرح ذإ رمو رسب طبخ ایا ی ةناجد ابأو

 ا عمس داق ايثكلح : ثراحلا نب ورم لاتو . « را ذمو

 ېن ا یہ » لوقب كنه هلل < ىضر ا مس هلأ ءاطع ینربخآ جم رج نا نم مم وب گز - ۱

 « بط او مدل رثلاو بيب زا نع تت

 لاق هيبأ نع ةداتق ىلأ نب ۳ دبع نم ريثك ین ىح انريخأ ماشه الح لس اشم - مھ

 « ةادح ىلع امپنم دحاو لك ذبيلو < بی زلاو رثاو وه لاو را نيب 3 نأ 2 ىنلا یم د

 « أطخ « أركسم ناكاذإ و هلوق : لاطب نبا لاق ( اركسم ناك اذإ را و رسبلا طلخم ال نأ یازده ناب ) هلوق

 « هب هيحاص زعششي ال ثيح نم املا راكسالا نايزس ةعرسا « امهريثك ركسي مل ناو ماع نيطيلخلا نع ىبهنلا نال

 ىف فالخال لاحلا ىف نب ركسم اک اذا امهناف ال ام ناركسي مال لب ءالاح ناركسي امہ نيطبالا نع یہا سبلف

 . رومشم لامعتسا وهو « زاجلا ليي ىلع كلذ قاطأ نوكي لب أطخ وه سيلف اذه ىلعف : ىنامركلا لاق . امهنع ىلا

 ىلع مجرت هنآل امإ و ؛ راكسإلا لبق نیامیل | زاوج یرب هن ام , یراخبلا ىلع درب ال كلذ نآب رينا نا باجا و

 لغد اذهلو ًارکسم ناك ذئنیح موقلا هيقسإ ناك ىذلا نأ كش ال هلا « سلآ ثيدحوهو لرالا ثيدحلا قباطي ام

 هلوق اما و : لاق . اركسم ناك هنأ ىلع لدف ءروخلا ذئموب اهدعنا اناو ر سن لات ىتح . رمح ا نع یہا مومع ىف مهدذع

 قيقحت امإ « ةلقتم للعب اللعم یهنلا نوکیو ۰ ةداتق ىبأو رباج ثيدح قباطيف « مادإ ىف نيمادإ لمحت ال نأو و"

 ثيدح ىف نيبم فارسالاب ليلمتلاو , هرشلاو فارسالا امإو امي رس طلخلاب راكسالا عقوت امزو ريثبكسلا راكسإ

 نیم, نع یہا لوأ نم ىلع درلا ةمجرلا هذ یراخبلا دارم نأ ىل ربظي ىذلاو : تلق . رولا نارق نع ىببتاا

 بيبز ليه و « دشا دق الثم هدحو رم ذيبن نوكي نأ وهو « طولخلا ىلع طيلخلا لمح ایهدحآ : نيلي وأ: دح أب

 نم ةمجرتلل قباطم اذهو « لیلختلا دمعت لجأ نم یا نوکسف ۰ الخ اريصيل ناطاخيف « دشا دق الثم هدحو

 یناثلا ديوي و . نيمادإ نيب عملا نع ىهئااكن وكيف « فارسإلا طلا نع ىبناا ةلع نوکی نأ امن ا٣ . فاکس ريغ

 نيطيلخلا نع یہا اول مهن موق نع مرثآلا ۳ شا یک قو« مادإ ىف نيدادإ لممي ال نآو » ةجرلا ىف هلوق

 نيب نارقلا نع ىلا درو اذاف : اولاق « ةمعطالا ىف مدقن اک رولا نيب نارقلا نع ىلا ريظأ هولمجو « ىناثلا ىلع

 مزج مو « یأر نم » هلوتب فت.هلا ربع اذطو ؟ نيعون نيب نارقلا عقو اذا فيكف دحاو عون نم امهو نيترآلا

 قیض نم همق اوناک ال كلذ ناك : لاقف فرسلا عنم ىلع نيطيلخاا نع یا لمح نم یراحطلا رصأ دقو . 3 اب

 نع ىهنلا یود نم دحآ رع نبا نأب بقمتو « نیترلا نيب نارفلا نع ىهناا ىف ع نا ثيدح قاسو . شيعلا

 مدعا ىلع اذ-هو « ىهلا ىف عقب نأ ةهارك هءطق بيطرت ابضءعل ىف ةرسب ىلا رظأ اذاف ء رسبا ذبني ناكو نيطيلخلا

 E هريغ لغ هدنع هنأ ىلع لدف هفلاغ امل نارقلا نع یهنااک نيطءلخلا نع ىهنلا نآ من وا هنال « هيلع دمتتعإ

 ىهلاب دارلا نأ ىلع لدف « رمت و رسب طيلخ هاقس هنأ هبفو « بابلا لوأ ىف هحرش مدقت یذلا تا تا

 راكسإلا عارسإ ىضتقي ةداع كاذ نال . كلذ ونو رةلاب رسبلا طلخ نم كلذ لبق هثوماصب !وناك ام نيطيلخلا نڪ



 ا ا تحت ةب رشالا باتک ۷( ۱ ۱ 3۸
 2 لمحو ۰ لوألا ليرأتلا بح اص هاعدا ام ىلع نيطرلخلا ىف اذه سنآ تب دح لمح نك الو , ندرفنلا فالخم
 رسإ نم لطر فصنو رم نم لطر فصن نيب قرف ال هنال « فارسإلا ىلع اهلل نم ربظأ غارمإلا فوخل ىنا
 « بطرلاو رآلا ىلا ةبسنل اب كاذ ذا مدنع بيبرلا ةلقا ىلوأ وه لب ؛ فرص بپب ز نم لطر نيب و « الثم اطاخ اذ!
 , كلذ قاطأ امل فارسالا ةلعلا تناك ولا « ريثكو ليلف نيب قرفب مو ٠ ةدح ىلع دحاو لكذبني نأب نذالا عقو دقو
 ناب رشي مث بیپ زلا ذیبن و را ذيبن طلع نأ اسأب یرا ال : لاق تا نع « ءادلملا فالتا , ف یواحطلا ىحو
 انثدح ثراحلا نب ورمع لاقو) هلوق . هبحاص هب دتر امهدحأ نآل اب رشي مث امیج اذيني نأ یمن ءاج ام ]و امیج
 نم ملم هجرخأ دقو . انمنمم لبق اهقاس ىلا ةياورلا ىف عقو هن 9  ةداتف عامس نابب قيلمتلا اذهب دارأ (اسنآ عمس ةداتق

 انثدس م لوالا داذسالا ىف هلوقو . لعأ تاو ةجرتا ظفل هيلع تامح ىذلا دارملا ىف ربظآ قایساا اذهو  ءذئموي م رخ ةماع ناك كاذ ناو « برشي مث وهزلاو رملا طاغي نإ یهن و هظفل و ثراحلا نإ ورمع نع بهو نبا قيرط .. 0
 ۽ راج ثيدح ىناثلا ثيدحاا . یاوتسدلا وه ماشهو « هاربا نب ملم انثدح و ىسنلا ةياود فعقو « سم
 ىف لسم هنیب دقو « ظيلخلا نع ىبنلا ىف احرمد سیل و « بطرلاو رسبلار رثلأو بیپ زلا نع ىجن » ظفلب هدروأو
 بيبزلا نيبو رسبلاو بطرلا نيب اوممجتال » ظفلب حرج نا نع اءيمج ناطفلا ىحيور قازرلا دبع قرط نم هتياور
 ءاعيمج رسبلاو بطرلا و اميمج بيبزلاو رقلا ذبفي نأ ىم و ءاطع نع تيما قب رام نم اضيأ جرخأو « اذيبن رقلاو
 . اضيأ یاوتسدلا وه ماشمو ءاضيأ هارا نبا وه ( لسم انثدح ) هلوق ۰ ةداتن ىنأ ثيدح كلاثلا ثيدحلا
 ليعامسا قيرط نم لسم ةياود ىف ( ی ) هلوق ۰ دورشلا ىراصأالا وه ( هبآ نع ةدانق ىأ نب هللا دبع نع ) هلوق

 ىأ ( امهنم دحار لک ر ذبنيلو هلوق . ثيدحلا « امیج بطرلاو وهزلا اوذبنت الد دانسالا اذج ماش نع ةيلغ نیا -
 ءاه امدعب لادلا حتفو ةلمبملا رسكب ( ةدح ىلع ) هلوق ۰ دالا قیرطب شک أ نيب عملا نوكيف « اممم نيثثا لك نم
 ماو ؛ هتنيب ا الوأ روكذملا لب أتلا در ديؤي ام اذهو همت هح ید ییمشکسا ةيارر ىف عفوو : هدحو ی ثينأت
 ةببش فأ نا جرخأو ءادرف ارسب وأ ادرف ارمت وأ ادرف از هب رشيلف ذيدنلا کنم يرق نمو دادس نآ هر دح نه
 هبارش نع هلأس مث هب رضف نارکدب يدلي ىنلا أ و لاق ربع نبا نع یارحا قيراع نم ىلا بیس ىاسفلاو دحأو
 : ىوونلا لاق ءهدحو یک امهنم دحاو لک ناف ءامهرطاخم ال : سم ىنلا لاقف ء بيزو رم ذيب تب رش : لاقف
 دتش نأ لبق طاخلا بيسب هيلا عرسي راكسإلا نأ طلا نع ین بيس نأ ىلا ءالملا زم م ريغو انا بهذو
 مناو . هلل كلذ ىف ىلا نأ رووا بهذمو : لاق . هفلب دق نرکب و . راكسإلا دح خبر مل هنأ براشلا نظيف
 ۸ ىذلا رسالا فيهن طاخ ىف فاّدخاو : مر وه : ةکرا الا ضمإ لاقو . هامالع قخم الو. ارکسم راص اذا حنت

 : رورججا لاغف ؟ ذایقنالا دنع طلخلا نع ىلا صتخم وأ منع له برشأ داع دتشي م ىذلا رثلا ذيب عم دتشي
 .اولح نوگب منا نأ ىجا بس نأ يدرأدلا نع نيثلا نبا لق و . برذلا دنع كإذا سأب ال تل لاقو ۰ قرفال

 فيضأ مث امهدحآ ذين اذا ۱: سهلا صخم هنأك« ىرخأ ةروص هذهو . ةدشلا هيا تع رسأ رخالا هيلا فيضأ اذاف
 هنأ ءاهقعلا ضعي نع نيتلا ن ! کش « ذيبثاا ريغ ةب رشالا نم نيطيلخلا ىف فلتخاو . اعم اذبن اذآ ام ال. رخالا هيلا
 لئاق نوکی نأ لاهثحاب بقمتو .ادارفناو اعاتجا راكسإلا ملا عرسبال امهناب هدرو ۰ نيب ارش ضی لا طاخم نأ هرک
 كلذ ءاود ىف ايفاك درفملا ناكاذإ امم ضيرملا ةلأسم ىف اذه مالک ديقب نكل ۰ مدقت اک فارسالا 2" نأ یرب كلذ



 ثيدحلا ٩۵۰۲ - 01۰4 ۹

 زاوچ و « رکسلا نم اهنع ثدح |! ملا مر تبث : ىف رملا نبا لافو . بیک رتا نم ذنیح علام الف الاو «ضرم ا

 : ءالملا فاتخاف نيظيلخلا نعو « خمسا مث ةيعوألا ىف ذايتنالا نع ىهناا تبث و «رکس هنع ثدءال ىذلا وام ان بنلا

 ىلع ان ژالع قفتاو : لاق . لحلاب نويفوكلا لاقو ۰ ركسي مل ولو ميرحنلاب ةيعفاشلا رثكحأو قاعاو دمحأ لاقف

 , رخالا دشي امهدحأ نال ليقف : حملا له ىف فلتخاو ؟ هيزئتلل وأ عوحنل وه له اوفلتخا نکل « ةماركسلا

 لاق نكلا  ذبني ال نبللا نال « نیطیلخم سيل نبالاب لسملا نأ فالخ الو : لاق . امهلا عرسي راكسإلا نآل ليقو

 ل-جال نيطيلخلا ىف اوفلتخاو : لاق . فيعض وهو بالجلاو درولاک رکس نارش طاخ زوج ال : محلا ديع نبا

 توكسمو صوصنم وأ ٠ مارح وهف نيصوصنم ناطيلخلا نركي نأ : روص عبرآ اذل لصحتيو : لاق م ء ليلختلا
 مل درفنا ول ادم لكو ام توكسم وأ « صوصتلا ىلع ا-ایف مارح وهف ركسأ درفنا ول امهم لک ناک ناف هنع

 ٠ توكسملا ف زوجيف راكسإلا عنب ءاود امهيلا فاضأو نيئيش ظاخ ول ام یهو ةعبار ةبنم انهو : لاق . زاج ركي

 نع مقرب ىنلا ىم تبث : لاقف هقفاوي اع ىعفاشلا صن دجو ةيمفاشلا شک | نع هلقن امو . صوصتلا ىف هرکی هنع

 مرح ىلا بهذ : ىباطخلا لاتو . اندلبب لعلا لمآ كلذ لع تكردأ : لاق كلام نعو ۰ لام زوجي الف « نيطيلخلا

 رهاظو . قاحاو دحأ و كلام لوق وهو « ثيدحلا رهاظب المع ةعاج ارکسم امهنم بارشاا نكي مل ناو نیطیلخلا

 . ثيللا صخو ؛ نيتمج نم مثأ ةدشلا دعب ناك ناف «ةدحاو ةبج نم مثأ نيطيلخلا برش نم : اولاقو . ىعفاشلا بهذم

 ءایشآ ةسمخ نم دحاو طلي نيطيلخلا نع ىلا صخن دوجلا ىف هنداع لع مزح نبا ىرجو .ها اعم اذين اذا ام ىهنلا

 نم دحاو ىف اهريغ نم دحاو طلخ ول اماف : اهريغ ىف وأ اهدحأ ىف بيبرلاو رسبلاو وهزلاو بطرلاو رولا : ىهو

 لات سنأ نع لفلف نب راتلا قبرط نم ةبرشالا ىف دحأ هجرخأ ام هيلع درب و , الثم لسملاو نیلاک عنتم مل امريغ

 نيطيلخلا نع ىهناا : ىبطرقلا لاتو « هبحاص ىلع امهدحأ یفیپ ام اذیبن نییش نيب عمج نأ مر هقا لوسد یہ د

 الك نال هب ساب ال لاق نم ذشو ۰ طقف هرکی كلام نعو « راصمألا ءابقف روپج لوق وهو < میرحتلا ف رهاظ

 . نيهج و نم دساف وهف « قرافلا دوجو عم سايقو ‹ صال ةفلاخم هذهو : لاق « اعمتجم هركي الف ادرفنم لحي امهنم

 مم لاق نم ليوأت كلذ نم بحجأو : لاق « نيتعمتج اهم رحتو ةدرفنم نيتخالا نم ةدحاو لک زاوحم ضقتنم وه مث

 : لاق ٠ ةحيحصلا ثیداحالا هنالطبب دمشيو « ليوأت ال ليدبت اذهو : لاق « فرسلا باب نم وه امتإ ىلا نإ

 فوخم ليلعتلا ثيداجألا نم مفي ىذلاو : لاق ۰ فرملاو ةذللاو عرشلا نع لهذ نم لوق امادإ بارشلا ةيمسآو

 انباحصأ ضعب طرفأو : لاق ؛ عارسإلا هيف رثؤيام ىلع طلخلا نع ىهنلا ىف رصتقي اذه ىلعو « طلخلاب ةددلا عارسإ

 نبا هاكح : تلق « لسعلاو لخلاو نيللاو لسعلا طلخ نم منع نأ همزليو ء ةروكذملا ةلملا دجو: مل ناو طلخلا عف

 هبرغتساو ‹ همومع ىلع ةبرشالا نم نيطيلخلا نع ىنا لمح هنا : لاقو سما دبع نب هللا دبع نب دن نع ىبرعلا

 (نیبراشل اناس اصلاخ نبل مدو ثارف نيب نم جرب ر) لجو رع هللا لوقو « نیل ترك اپ - ۲

 . ةريوه ىبأ نع بیسلا نب دیعس نع یرهلا نع نوي انربخآ هلا دع انربخآ "نادبع اتو ۴
 « رخ حدقو نیل حدقب هب یرسآ بل لب لا لوسر ی » لاق هنع هللا یفر

 ثادح لضفلا مأ یوم اري مس هنأ یضْلا وبأ اس انربخأ ةنايفس 3 دی | (ثرشرَو - و



 ةبرشالا باتك ب4 ۷.

 <« برشف نبل هيف ءاناب هيلإ ؛تاسراف « ةفرع موي لي ا لوسر مايص ىف سابلا كش » تااق لضفلا ما 5

 فق و اذاق « لضفلا مآ هيلإ تسراف « ةفرع وبه هللا رلوسر مايص ىف سانا كش » لاق اعر ”نايفس ناکسف

 لضناا مأ نع وه : لاق هيلع

 لاق هللا. دبع نب رباج نع ناینس ىبأو حلاص ىبأ نع شعالا نع ريرج انثدح ةف |

 دوع هيلع ضرعت نأ ولو « هک رخ الأ : هل هلا لوس ر 4 لاقف « عيقتلا نم نأ نم حدقب ٍديح وبأ ءاج د

 [ ۰1۰5 : ىف هفرط - ۰۱۰۰ ثيدحلا ]

 رباج نع هارأ - رکذی اص ابأ .تعمس لاق ”شمعالا انثدح ىبأ ايثدح صذح نب رع اش < 1 ۱

 بنا لاقف « لَ ینا ىلإ نبك نم هاب ميقنلا نم -راصنالا نم لجر - دی وبأ ءاج » لاق  هنع هللا یفر

 اذهب هب ىبنلا نعرباج نع ”نايفس وبأ ینئدحو . « ادوع هيلع ضرعت نأ ولو « هنرمخ الأ
 هنع هللا ىضر ءازيلا تمعس : لاق قاحسإ یآ نع ةبعش انردخأ رْضَنلا انربخأ وح لو - ۷

 - يال هللا لوسر "شیع دقو - عارب ان : ركب وبأ لاق « همم ركب وبأو کم نم هب ىنلا مد » لاق

 مشمج نب ةقارس انانأو . تبضر یتح ب رشف « حق ىف نبل نم ةبثك تبلل : هنع هللا یفر ركب وبأ لاق

 < غایب (یبلا لمفف « مجرب نأو هيلع ومدبال نأ ”ةقارس هياإ بلطف « هيلع اع دف « سرف ىلع

 شا ىر ةريره یآ نع نح ر لا دبع نع دان” زا وبأ ان دح اربخآ ناب وبا او - ۸

 اب ودنت « ةحنم *ؤصلا ةاثلا « ةحفم وصلا ةحقلا ةفّدصلا ممن » لاق رب هللا لوسر نآ هنع

 ۱ « رخآب حور و

 "یضر سابع نبا نع هللا دبع نب هللا دیبع نع باهش نا نع *عازوألا نع مماع وبأ اش - ۹

 ۱ اس5 4 نإ : لاقو ضهضف بل برش قي هللا لوسر "نا »امہ فا

 : اقا ؛لوسر لاق » لاق كلام نب سنأ نع ان نع ةبمش نع "نامه نب هاربا لاقو - ۰
 امأو « تارفلاو ليتلاف نا رهاظلا امأف « نانطاي نارومو « نارهاظ نار : راه ”ةعبرأ اذاف « ةرادسلا "ىلإ تفر

 ۱ هد زر رخ هيف حدقو « لسع هيف حقو ۰ نیا هيف حاد : حادقأ ةثالثب ”تيتأف . ة 1 ىف نارپنف نانطابلا

 * نع ةداقق نع ماهو دیمسو ماشه لاق و. كييأو "تن ةرطفلا تبصأ : ىل ليقف « تب رشف نها هيف ىذلا

 حادقأ ةثالث اوركذي مو «ءوح راهنألا ىف عیب نع ةّصْدَص نب كلام نع كلام نب أ



 ۷۱ ۵1۱۰ - ه5. فبدلا

 هریک ركسي نالا نأ معز نم لوق دريا ةمجرتلا هذه ىف ننفتلا لاطأ :ريثملا نبا لاق ( نبللا برش باب ) هلوق

 : ثدحت ةفصب اردان كلذ هيف قفتي امناو هدرجع رکسپ ال نا نال یقتسم ريغ لوق وهو  صوصللاب كلذ درف

 « هعوق و تاث نإ اردا عقب اهر اذهو « کسب راص ره و هب ديعلا لاط اذا نبللا نأ مهضعإ معز دق : هريغ لافو

 ديصي ام هيف لعج اذإ نيللاب ركسلا عقب دق مهل ٠ كلذل ةبرشف هب بهذي هلقع نأ لع نإ الإ هبراش مثأت هنم مزلب الو
 لأسي رمع نبا مس ةنأ نيريس نبا نع حح دنسب روصنم نب ديعس جرخأ : تلق . مرحيف !ركسم همم هطالتخاب

 ريعشلاو لسعلا الا اهنم ظفحأ مل ةبرشأ ةسمخ دع ىتح ار اذکو اذکن م نوذختي اذك لهأ نا : لاقف ةبرشالا نع

 عرصی نأ هبحاص ثبلي ال نيالا نم بارش عنصي ةينيمراب هنأ تينأ ىت> نالاب ثنحأ نأ بامآ تكف لاق ؛ نالاو

 هيلع ناکام ىلإ عجرو هسفنب ريغنلا لاز یتح هشکم لاط مث ريغت اذإ ءاملا نأ ىلع بابلا لوأ ةروكذملا ةءآلاب لدتساو

 اذإ فف ةساجنلاب ریغتلا ليلقلا امأو . هيلع قفتم لسیلقلا نم ةساجللا نيغبو « مشكلا ىف اذهو < كلذ رطب هنأ

 ٠ ريبطتلاب لوقلا یوقب لالدتسالا رهاظو « رطب ةيكلاملا دنع رومشماو ؟ ربطب له : فال هسسفنب هريغت لاز :

 نبللا نأ هر رقتو ۰ ىلا ةدابط ىلع هب لدتسا نم لالدتسا دمبلا ىف هنم بيرقو « رظن كلذ هب لدتسالا ىف نکل

 الف مدلا ةفص ريغ ىلع نوكيف مدلا نم رصقني ىلا كلذكو « ارهاط اصلاح جرت لاحتسا مث مدلاو ثرفلا طااخ

 هريغ دازو( اصلاح ائبل و دن فآ ريغداز , ( مدو ثرف نيب نم جرخم : لجو رع هللا لوقو ) هلوق . اس نورك

 نم هنوطب ىف ام کیقف ) نآرقلا ىف ىذلاو ؛ خسنلا مظعم ىف هلوأ ىف « جرخي د ظفلب عقو « « بالا ةبقب سألا ريغو

 ( هناولآ فلتخم بارش ابنوطب نم جرفم  ةروسلا نم ىرخآلا ةيآلا ىف وهف « جرخي و ظفا امار( مدو ثرف نيب

 : مدنع بابلا لوأو هلوأ نم « جرخم , فذح امهريغو لاطب ناو ليعامسالا ىرج هيلعو خسالا ضءإ ىف عقوو

 لالح] ىف ةحرص ةبآلا هذهو ىراخبلا نود نم « جرخم , ظفا ةدايز نأكف 4 مدو ثرف نيب نم J هقا لوقو

 ءافلا حتفب ثرفلاو . اهتاي لاح ىف مامن لا نابلأ عيبمج معيف « ةب ناذتمالا عوقول , هعاونأ عیمحب ماع الا نإ برش

 «یشلا تثرف لوقت ‹ شرگلا نم قاأ ام وه < زارقلا لاقو < شركلا ىف عمت ام وه ةثلثم اهدعإ ءارلا نوكسو

 نأ سايع نبا نع زارقلا جرخأو . لبزو نیجرس هل لاقي امئاف هچورخ دعب امأف « هتبرشف هئاعو نم هتجرخأ اذإ

 هيلع ةطاس» دیکلاو . امد هالعأو انبل هطسوأو اثرف هلفسأ ناكف هتخبط امش رکی رقتساو فلعلا تاكأ اذإ ةبادلا

 ( اصلاح انبل ) لاعت هلوقو ؛ هدحو شرکلا ىف ثرفا قیر عرضلا ىف نالا ىرجتو قورعلا ىف هیت و مدلا مق

 بابلا ف فنصلا ركذو . هبراش هب صني ال اثینه اذذل ىأ « افئاس » هلوقو « ثرفلا ةراذقو مدلا ةرح نم ىأ

 ىف ةكحلاو « ابيرق هيف ثحبلا مدقت ( رخ حدقو نبا حدقب ) هلق « ةريره یآ ثيدح لوالا : ثيداحأ ةعبس

 ةنجلا نم اهنآل وأ . تمرح نكن مل ذئنيح رمخلا نال امإ الالح ةنوك عم نإللاو امارح هنوک عم رمخلا نيب رييختلا

 ةياورلا ف هفرعأ ىذلاو . ةليل یونت هيف کح « هب ىرسأ ةليل » ثيدحلا ىف هوقو . اهارح تسيل ةنجلا رخو

 هرخآ ىف هلوقو . مايصلا ىف هحرش مدقت دقو . ةفرعب نا برش ىف لضفلا مأ ثيدح یاثلا ثيدملا . ةفاضالا

 : لاق هيلع فقو اذاف « لضفلا مأ هيلا تلسرأف « قي هقا لوسر مايص ىف ساتلا كش : لاف ابر نايفس ناکو »

 له هنع لس اذاف .' لضفلا ما نع داتسالا ىف لقي لف ثيدحلا لسرأ ار ناك نايفس نأ ىنعب . لضفلا مأ نع وه

 وهو . هيلع فقو هلوت ينعم !ذهو . لوصوم وه هلوق ةر ىفآوهو . لضفلا مآ نع وه :لاق لم أ لوعوم وه
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 لئاقلاو  ةمومضملا واولا دعب ةنك اس داو ةدايزب « فقوو » رذ ىبأ ةياور ىف عق رو . فاقلا رسكو هلوأ مضي
 هذه نودب نايف نع هللا ديع نس ىلع نع جملا ىف مدة دقو « ید وهو هنع ىرارلا وه « نايفس ناكود
 تلسداف  ا!مسفن نع لضفلا مأ لوقت نأ زوج هنال « نيتباورلا نيب ةفلاخ ال : لاةف یدوادلا برغأو . ةدايزلا
 هاور اذک ( نايس آو حاد ىنأ نع ) هلوق ؛ كااثلا ثيدحلا . لاق اذك < دي رجلا لما ىلع ىأ « لضفلا مأ
 دقو « لسم هجرخأ هدحو ملاص ىبأ نع شعالا نع ةيدامم وأ هاورو « رباج نع هنع شعلا بامحأ کا
 نع اص ىنأ نعو « رباج نع نايفس ىف أ نع شحعالا نع ثابغ نب صفح نع رخآ هجو نم ىليعام“الا هج رخآ
 معنا یعرل ىح ینلا عضولا وه لیق « نونل اب ( عيقنلا نم ) هلو . اج نع ظوفحاو ذاش وهو « ةريره یا
 عقانلا .املاو ؛ ءاملا هيف عمشجم ايداو ناكو  ددعتلا ىلع لد تامضحلا میقن ركذةمجلا باتک ىف مدقت دقو « هريغ ليقو
 هيف نوكي ىذلا ىداولا : ليلخلا نعو « ىباطخلا هاکح عابلا ره ليقو . ةينآلا هيف لمعت تناك ليقو , عمتجما وه
 وهو ؛ صأعلا نب رع ىنأ نع ضايع هلقن اذكو .ةدحولاب یسباقلا ىنعي نسحلا وبأ هاور : نيتلا نبا لاقو ؛ رجشلا
 نم امس رف نب رشع ىلع قیقعلا ةيحان نم وهو نونلا ىلع شك الا : ىطرقاا لاتو , ةنيدملاب ةربقم حیقرلا ناف ' فيحصأ
 هنمو < هتيطغ ىأ ميلا دی دشآ و ةمجعم ءاخي « هت ر د هلوقو ٠ الم ین دي د شفار ةزمشا قب الار هلوق . ةنيدملا
 وبأ زاجأو « روهجلا ةياور وهو « یعصالا هلاق ءارلا مضو هلوأ حتفب ( ضرعت ) هلوق . اهرتسب هنال ةأرملا رامخ
 نأ نم لفأ الف هطغي م نإ هنأ ىنملاو ء« ضرملاب هيلع دوم" لمجت یا ضرملا ن دوام وهو ءارلا مسك ديبع
 نوكيف ةيمسقلاب نرتقي ضرعلا وأ ةيطذتتلا ىطاعت نأ دوعلا ضرعب هافتک الا ىف رسا نظأو . ايش هياع ضرعي
 ىف باب ١ ىف کلا اذه ىلع مالکساا نہ ءىث قأي-و ۰ هنم وندلا نم نيطايشلا عنتمتف ةيمسنلا ىلع ةمالع ضرعلا
 رباج نع هدحو ملاص ىبأ نع شمعالا نع ةيواعم ىبأ قيرط نم لسا عقو : ( هيبت ) . باوبأ دم « ءانالا ةيطغت
 یعسب لجرلا جرف « لب : لاق ؟ اذيبن كيقسن الأ هللا لوسراب : لجد لاقف , قستسأف أَي هللا لوسر عم انكم
 وبأ قربخأ جرج نبأ قيرط نم اضيأ لسلو . ثيدحلا « هلرمخ الأ : لپ هللا لوسر لأقف , ذيبت هيف حدقب ها
 « ارفع سيل عيةنلأ نم نبأ حدقب زا ىنلا تيت أ : لاق یدعاساا دی وبأ قريخأ » لوقي اراج عم هنأ ریبرلا
 درج یا نع راج ابلمح ذیبنلا ةصق نأو٠ اهرضذحأ اراج نأو دیج ىبال تناك نيالا ةصق نأ رباظي ىذلاو . ثيدحلا
 یذلا وهو « هريغ نوكي نأ لمت و ؛ هسفن مآ جوار دج اآ وه نوک: نأ لمحو ٠ میخ اص ديمح وبآ معأو
 لاقف ارصتخ هدررأ اذک « هعم ركب وبأو کم نم & ىنلا مدق و .اربلا ثيدح مارا تو دحا . لعا هللاو ىل روظي
 . الوطم قاعسا یا نع هريغو ليئارسا هاورو : لاق قاما ىبأ نع ةبعش هاور ىذلا وه ردقآ اذه نإ ۳ ءاربلا
 « ةرجحلا ىف کی ىنلا عم هتصق نع هلأسو ركب ىبال الحر عاب ابزاع نا » هلوأو ةرجهلا ىف مدقت دقو : تلق
 « ةبثك » هلوقو . ةيزأجم انه هسفنل بلحلا ةبسن نوكستق « بال ىعارلا ترماق , كانه مدقتو « تبلل » هلوقد
 نا نم ةعطقلا ىه : سراف نبا لاقو . ةبثك وهف هتعج ليلف لك : لیلخلا لاق ةدحوم اهدءب ةثلثملا نوط سو هلوأ مذ
 ناليغ نبا وه هيف یراخبلا خیش دو#«و.ةفان ةباح ردق ليقر « حدقلا ءلم نالا نم ىه : ديز وبآ لاتو . رفلا وأ
 ناک هنأ هريخل منا نأ مربخآ یعارلا نوک عم نیلا نم رب ینا برش ىف ةبوجآلا نسحأو ٠ ليمش نبا وه رضنلاو
 تالاحا همق ليقر . هم كلذ سا اذإ ه رک نم ق- نإ ىعارال نذأ امحاص ناک وأ : كلذب حاسما موفرع ىف

 لصالا اذک (۱)
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 فاقلا نوكسو ابحتف زوجر ماللا راكب ,ةدقألا ةقدصلا مع » ةر ره ۳ تبدح سساخلا غر دخلا تصدقت ىرغأ :

 ىع هو <« نیل ةريثاكلا یه  ليعف نزو ءافو ةلمرع - ىنصلاو ۰ ةدالولاب اهدمع برق ىنلا یهو <« ةلمبم اهدءب

 نايب مدقت دف: . اهيا لصأتسي ال ريعتسا ا نأ یا راش) < حورت و ودغت » هلوق ىفو . ةراتخ ةافطصم یآ لومفم

 « نالا برش ببسب ىأ نيالا نم ةضمضملا ىف سابع نبا تبدح سداسلا یردحلا . ةيراملا باتک ىف قوتسم كلذ

 | دی ء سالا ةخرصإ باهُش نأ نع ليقع قب رط نم ىر رفعچ وبأ هجرخأ دقو . ةرابطلا ىف هح رش مدقت

 ةنارع . ؛آ هلسو ( حلا نادبط نب هاربا لافو ) هلوق . حادفالا ىف سنا ثيدح عباسلا ثيدحلا . « نإلا نم

 هورب مل : لاربطأا لاق « هدنم نبال ةبعش بئارغ و ىف ولعب انا عقوو « هقب رط نم ريغصلا ىف یارطلاو لیءاعالاو

 ( یا ةرذس “ی ذآ یعار ( هلوق ٠ هنع ىروب اللا ها دبع نإ صفح 4 درفت ۰ نادرط نب مهار | الإ ةيعش نع

 لمتسالاو ٠ ةع وفم ةردسلاو « لورجيلل ءانبلا ىلع ةا نوكسو ةلمراا حتفو ءافلا رسکر ءارلا مط رثكالل اذك

 هلو ٠ ب فرح نو کسا اب لار « ملکشاا ىلا لعفاا ةيسنب ةائثملا مض و نيعلا نوگسو ءارلا لد لاد « تمد د

 ةياور لع اوممثجا مجآ ی ی ۰ ةبورع نبأ ىعي دیعس» ۰ یحم نا یمب مامهو , ىتاوتسدلا یب ( ماشم لاقو )

 رامالا ین و هلوقو . ةيمش ه کذب لو ةه , ù كا و كلا 3 أ دعا دائسالا ف ماردارف ف ةداتف نع ثودحلا

 ' هذه ةيعش ةاور ىف تسيل + اف وب ءارسالا ةصت ما شاد رابالا ر کد ىلع نتا نم اوقفاوت مهنأ ديري « هوحت

 الآ ف « ةليفلا ناذآ امنأك ابقرور « رج لالف ناك اقا اذاف ر یهتدلا ةردس هلوق دعإ انه ماو ہر ف عقدر

 مود یمیمشکلا ةاود ىف ( حا ادقأ هلال اورک ذب و ) ) هلوق ۰ « زا "أ ةميرأ اذاف , اا "أ ةعبرأ

 قلخاا دب ىف مدقق اع ضرتعم وهو , ةثالثلا ةارر ىف حادفالا ركذ عقب م هنأ قلا اذه رهاظر « دارفالاب « ركذي

 ین قلاب داراا نوكي نأ لمتحف « لسع نم ءانإو نا نم ءان و رخ نم ءاناب تبقا ممد ظفلب مامه نع ةب ده نع

 یاوتسدلا ماشه لعافلار , ةظوفحملا ىه دارفالاب ىنلا ۳ | ةيا ور نوکن نأ لمتحو ٠ امص وصخ حادفآلا رکذ
 ءالصأ ةنالا رکذ هيف سیار هلوطب ةداتق نع امیج ماشهو يع. نع عيرز نب ديزي قبرط قاخلا ءدب ىف مدقت هناف

 اض رەق « نبل رخألاو ر امهدحأ نبءاثاب تيتأ مث 51 هی و ماشه نع لعالا دبع اور ند لم هج رغأ نكمل

 ناطقلا ىع ةاور نم ىتاسنلا هقاس دقو « هظفل قس 1 هوحن هيبأ نع ماشه نب ذاعم قيرط نم هجرخأ مث ىلع

 ركذب حرصي مل ناك نر « ةثالث ركذ امف مامه ةارر نأ اذه نم حضوف  الص ةئالا رکذ هيف سیا و ماده نع

 ءالصأ كلذ نم ءیش رک ذ اہف سيل ماشه اورو طقف نيءانإ ركذ اف ديعس ةباورو ‹ فرظاأ فصو الو ددعلا

 ن ديعس نع ىرهزلا ثيدحو « ةيعش تب دح اذه : انه ةبعش ثبدح بقع لاقن ن.ءانإ ةياور ىلليعامسالا حجر دقو

 جرجا هنأ عم «لاق اذك . اذه نم لوأو « اذه نم ادانسإ مصآ بالا لوأ روكذملا ةريره یآ نع بسا

 نبءانإ رکذو. هلو دقو : ةلوبقم ظفاحلا قد ةدابزلا و ۰ ءاوس یراغیلا هچرخآ اك هنع ةب ده نع ةع اج نع مایه ثيدح

 : نيته عقو لب ىذلا ىلع ةينالا ضرع نأ ءارسالا ثبدح ىلع مالكلا ىف تمدق ینآ عم «ثلاثلا قنیال
 : ريذملا نیا لاق ٠ ةلمج لاکشالا عضتري اذهب و , یهتنلا ةردس دنع وهو هدءب و « سدقملا تيب ىف وهو جارعملا لبق

 «عفنآ نالا نوک كلذ ىف رسلا لعل و « رملا نع هلودع ىف رسلا ركذ ا نيللا ىلا لسعلا نع هلودع ىف رسلا ركذي ل

 الو « دهزلا ىلا برقأ وهو ؛ هجوب فرسلا ىف لخدب الو « توق هدرج وهو ؛ محللا تبنپ و مظملا دناشإ هبو

 ترابا جف ه ۱۰ ج۱۰ م ۱ ۱
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 جردنب نأ اروحاص ىلع یثغخم دق ىلا تاذلتساا نم هنکل الالح ناكنإو لسەلاو . هجو عدولا نيبو هيب ةافانم

 هنأ ءارسإلا قرط ضع ىف عقو ام هش رسا نوکب نآ لمتم رو : تأق ۰ ) منابيط مذا ) ىلاعت هلوق ف

 نود هتجاح لوص> نم هيف ال هريغ نرد نالا رثآذ حادف الاب قأف - كانه اثيبم هقرط ضعب ىف مدقق 5 ب شطع

 دقو ۰ تارج ةد نم rle) ةناحجر كلذ مم فداصو 6 نيالا راث] ی لصالا بلسلا وه اذرف ¢ لسعلاو را

 بحي ناك هنآ اب رق أس ام هترکذام ىلع ركمي الو : رینلا نبا لاق . ءارسالا ثر دح حرش ىف اذه نم ءیش مدقت

 یف لبربج لوق نم ذغویو . اعطنت الو اندید هلعج یف ال هلوانت ىف ادصتقم هبحم ناک ام هنال « لسلا و ىولحلا

 2 هيلع ةينآلا ضرع نم خو و . نیءم ردقب كلذ صن الو ¢ فلا امنع أني رمخلا نأ 5 كم توغ د رمخلا

 هيأ رومالا ضيوفت ىلا ةراشإو « هيلع ريسيتلا راهظإ ةدارإ

 ناك » لوقي كلام نب سنأ مس هنأ هللا ديع نب قاحسإ نع كلام نع لس 2 هللا درع اشو .- ۱

 ناكو ¢ دحسأل "لبقتسم تناکر ¢ ات هيلإ هلام 0 1 ناکو ¢ لغ نم هلام ةي داب ىراصنأ أ ةدداط وبأ

 م ۳ ص 0 1 ی ۶

 امم اوقفتت یتح را اونا نل )2 تا زن اف: سنأ لاق ۰ بیط اف هام نم برشبو اهلخدب یه لوسر
 ۶ 4# 4 ۳۹ 1 ۱ 7 ی 2 2 5

 بحآ ناو (نوبح ام اوقفنت ىت>رملا اولان نل ) لوقي هللا نإ ۰ للا لوسر اي : لاقف ةحلط وبأ ماق ( نوبحت

 لاقف ۰ هللا كارأ ثيح هللا لوسر اي اهئّضن « هللا ده اهرخذو اهرب وجرأ هل ةفدص اهنإو . ءاحريب "ىلإ ىلام

 املمجت نأ ىرأ ىنإو « تاقام تمع دقو ۰ هللا دبع "كش عار وأ - جبار لام كلذ ء أ : ب فا لوسر

 < هلع ىنب ىفو هبراقآ ىف ةحلط وبأ اهمسقف . هللا لوسر اي "لسفا : ةحلط وبأ لاقف . نيب رقألا ىف

 « خیار 2 يحب 7 یو "لیءاسا لار

 ف سآ كثب لح هيف ركذ . وللا هب دارلاو ؛ بذعلا ءاملا بلط ىأ ةمجعلا لاذلاب ( ءاملا باذعتسا باب ( هلوق

 ۱ ةلموملا ما ايقسلاو « ايقسلا توم؛ نم ءا هل بذمة سف 2 هنأ لوسر ناک » امتع هللا یضر ةشئاع ثا دس

 ثيدحلا قايس دعب هنع دواد وبأ هجرخأ اذكه « ناموب ةئيدملا نيب و اهنيب نيع ىه : ةبيتق لاق ةيئاتحت اهدمب فاقلابو

 مثيلا ىبأ نع لأي مءاج امل ب ىنلل تلاق هتآرما نأ ناييثلا نب ميلا ىبأ ةصق فو ٠ کاملا هحصصو ديج دنسب

 عفار یا ةأسا یلنس ثردح نم ىدقاولا ركذو : ليز هئيبأس اک لسم دم وه و « الا نم بذعمسل بهذ 9

 دشهو سا ناك مث « سا دلاو رضنلا نب كلام رتب نم ءاملا هل بذعتسي خلي یللا هدنع لز نيح بويأ وأ ناکد

 سرع رثب نم هل قّسي هدبع دوسالا حابر ناكو ءايقسلا توب نم هئاسن تويب ىلا ءاملا نولمحم .امعأ ءانبأ ةثراحو

 فالخ 6 مومذلا هفرتلا ی لغد الو دهرا قاب ال ءالا باذعتسا : لاطب نبأ لاق . قم ایقسلا توب نمو قسم

 هلعف دس قف « حارق هيلطو وال | ءازا برش امأو 0 فر لا نم هيف اد كلام ههرك دف هوم و كسملاب ءاملا بیبطآ



e ۵1۱۳ ۰ ۵۱۱۱ ثيدحلا 

 لمف نم كلذ نآ و ةزئاج ةمعط الا ةباطتسا نأ ىلع ةلالد هيفو : لاق ١ 2 حلما ءاملا برش ىف سبل و . نوطاصلا

 اودارآ نيذلا ىف لزت م کل هقا لحأ ام تابیط اومرح ال اونمآ نذلا ای ای) ىلاعت هلوق نأ تبث دقو « ريذلا لما
 لدي امم رحت نع هيه لب ٠ هدابع ىلع ام ناما ام هل وانت هلا ديرب ال ام تناكولو : لاق. معاطاا ذئءاذا نم عانتمالا

 : ریمل نبا لاق . مركش اهتفاكي ال همه تناكناو <« امل رکشااب مهيلع اهب هتممآ !ولباقیل اطوانت مهنم دارآ هنأ ىلع

 نبا لاقو . دیعیف ةمعطألا ذيذإ ىلع كلذب لالدت-الا امأو  حضارف عرولاو دهزلا ىناني ال ءاملا باذمتسا نأ امآ

 « هيف كشال هيف لوخدلا ی هل نوذأملا : تاق . نم ریغب ناتسبلا نم ءالا برش زاوج ىف لصا تبدحا اذه : نيثلا

 جاد لأم كلذ » هلوف و . رظن هيف روكذملا لعفلاب كلذ توبثو « كلذب ةعاسملا نم فرملا هاضتتفا الف هريغ امأو

 لص ىأ ةيحاص ىلا حور هرجأ نأ هانعم لوألا 0 امه ةلمرم هالاو هدح و« ی لاو ةمأ عیب لوالا ۰ عیار رآ

 ني هللا دبع كش 35 هلوقو . هل ىقدصتملا هح اص ةفص هيلع ىناطأو 3 حرا رشک هانعم یائااو « هیع عطقنب لو هيلا

 ةيناتحتلاب امهتياور ف جارو « ى نبا وه ىحنو سیوآ نأ نا وم « لمعاعسا ناقد هلوقد « ىنعوأأ وه « ةلسم

 « ةلاكولا ىف كلذك ىح نب یح ةباورو « ناربع لآ ريسف: ىف ثيدحتلاب اهیف احرصم ليعامسا ةيا ور تمدقت دقو

 ءاملب نبلا برش اپ - ٤
 ىضر كلام "سن ىفريخأ لاق "یره لا نع سنوي ان رخآ هللا دبع انربخآ ”نادبع شرم - ۲

 0 رتپلا نم 2 هلا رلوسرا شف تام تبلغ 71 مراد و نبا "برش ا نا لور 'ىأر ه هنأ هيع هللا

 : لاق مث ضف ةفارعألا 'ىلمعأف  ”قارعأ هني عو ركب وبأ مرادي نعو - برشف حدسقلا لوانتف

 € نمالاف "نما

 نع ثراحلا نب ردیعس نع نایلس نب حيلف انثدح ىماع وبأ انثدح دج نب ها دبع هو - ۳

 "ین 4 لاقف هل بحاص هو راصنالا نم لجر ىلع لخد 2 ىبلا نأ 1 أههمع هللا "یضر فا دبع 4 رباج

 ` لاقن لاک « هطئاح ىف ءالا وع ”لجرلاو لاق ان رکالاو ةئش ىف ما مذه تاب ءام دنع ناك نإ : 2

 هيلع باح 7 « حق ىف بكسف امهب قاطناف لاق . شيرعلا ىلإ قاطناف « تئاب ءام ىدنع هللا لوسراي : ”لجرلا

 € همم ىذفلا ”لجرلا برعش م لیپ نا لرسر "برشف لاق « هل نجاد نم

 ( :2590١ ىف هفرظ - 01۱۳ ثيدحلا )

 : شغ هناف عیپلا دنع طلخلا نع زارتحالل برشا اب هديق او ٠ اج وزع ىأ ( ءاملاب نيللا برش باب ) هلوق

 یا ق لخدیال لذ نأ هدو صقم : رينا نبا لاق , طاخأأ بوثشلاو 5 ءارلا لدب وا ولاب ىنييمشكلا ةناود ق عقوو



 ةب رشالا باتك - ۷4 ۷٦

 بلاغلا ىف داليلا كلتر اراح نوكي بلا دنع نالا نال ءال اب نما نوج زم اوناك امن]و « ركسي ام سنج نم أمهنم

 , نب هلل دبع وه ( نادبع انئدح ) هلوق ٠ لوألا : نيثيد هيف ركذ . دراولا ءاملاب نالا رح نورسكي اوناكف « ةراح

 ( هراد يااا او هنا لور ىأرهنأ ) هلأ . ديزي نبا وه سنوبو « كرابملا نبا وه هللا ديعو « ناهثء

 ظفاب سفأ نع ةلاوط ىبأ قيرط نم ةبحلا ىف مدقت دقو . هراد ىتأ نيح هآر ىأ ةيلاح ةلمج یو ۰ سنأ راد ىأ

 رشاب ىذلا وه هنأ ةياورلا هذه ىف نيع (تبنغ) هلوق. ءان ةاش ادب « قسنساف هذه انراد ىف قلي هلأ لوس انآ
 ٠ اهدمب ةدجعملا رسكب ليصألا ةناور ىف عقوو « ماکشلا ظفلب بوش" نم رکالل اذک « تدشف م هلوقو « بلحلا

 ابطبض مدقت دقو « ههاجت رمعو ةلاوط ىبأ ةياور ىف داز ( هراسب نع ركب وباو ) هلق . لوهجملا ءانبلا ىلع ةيناتحت

 : ییارعالا هيطعي نأ فاخو رمع لاقف , ثيدحلا اذه ىف ىرهزلا نع بدعش قيرط نم برشلا ىف مدقتو . ةبهلا ىف
 كولم ةب راج ةداملا تناك: هريغو ىباطخلا لاق « ركب وبأ اذه : رع لاذ و ةاوط ىأ ةباور ىفو « ركب ابآ طعأ

 « ایم اهارجم سأدكلا ناك , هل ةديصق ىف موناک نب ورعع لات ىتح ؛ برشلا ىف نميآلا ميدقتب مارو ةيلهاجلا

 ىبأ میدفت رثؤي كلي ىنلا نأ هدنع لمتحا هنال هيلع هبنف برشلا ىف ركب وأ ىلع یارعالا مدقب نأ كلذل ردع ىثخم

 ةداملا كلت نأ هلوفر هلعفب قلي ىلا نيبف ٠ نميآلا ىلع برشلا ف لطفا دقت ةزسلا ريمتن ةراملا كلن ىلع ركب

 ۰ لضف لا ةيتر طح كلذ نم مولب الو . كلذ ف لضفالا ىلع مدقإ نما نار ة رەسم امنأو < ةنسلا اهريغت 1

 دقو « هبرش دمب هنم لضف ىذلا نبا ىأ ( هلضف ىلارعآلا یطعاف ) هلوق ۰ دایلا ىلع نيلا لضفل كلذ ناكو

 ديع ثيدح نم ىقاربطلا دنع عقور مو هنأو دیلولا نب دلاخ ىبارعالا اذه مسا نآ معز نم یکذ ةبطا ىف مدقت

 9 : هراسا نع ركب وبأ سلچ و هيك نع تسلل تدخل : ءابيق دجسه ی هلي لود ,ili لاق ةبيبح نأ ن هللا

 ثيدح ىف ملا ريسفت نك الو « ىباحصلا مسي ۸ نکل دعأ هجرخأ و . هني نع یلراذو : رشف بارش# اعد
 كلذدعیتسا اک یبارعآ هل لاقي الو ىراصنأ رن اضيأ سنأ راد ىف كلتو ءابقب تناكةصقلا هذه نآل اضيأ هب سا
 ةياود فو « مث د لدب واولاب «لاقو د ىنييمثكلا ةاور ىف ( ناف یا : لاق مث ) هلوق . ديلولا نب دلاخ قح ىف
 اور امأو « نون الا مدقب وأ قحأ وأ نومدقم نونعلا هريدقت فذح هيفو « نرن لا نونع الا م لا وط یآ

 مالكلار هاونمیف الأ, ظفلب ةبملا ىف عقوو : اوطحآ رآ اومدق ریدقت ىلع بصنلاو « قبس ام ىلع عفرلا زرجیف بابل

 نأ هنم مزليو « ارج ملعو هيلب یذلا مث نيملا ىلع نم ءاطعإ ةئسلا نأ نميألا ارك نم مهضءب طبنتساو . اهيلع

 نع رهاظلا نكل ٠ هدعب ركب وبأ برش مث ىنارعألا دعب برش ثيدحلا اذه ف تدرر یلا ةروصلا ىف مع ن رک

 وأ لع ساجم ىلإ قبس نم نأ ركذ ام ريغ دثاوفلا نم ثيدحلا فو . لع هقاو . هيلع هن -ةتب ركب ابأ هراثيإ رع
 هب ىنا ثيح ىتألا سلحي لب « روكذملا عضوملا ىف سولجلاب هنم را وه نم دو هنم یحنی ال سنا سل

 نم ناک اذا !ریفص وأ ناك !ريبك هنذأب الإ هع عفدي مل ايش نحتسا نم نأ ٠ زاج قباسلا هرثآ نإ نكا ؛ ساجما
 ال كلذب ةبااطملا نأ ىلع عامجالل , موزللا ال لضفلا ليبس ىلع مهلا برقي ايف ءاكرش ءاسلجلا نأ هبفو . هنذإ زوج
 هسيفو . هل كلذ ف فرصتلاف ناكناف « هماقم موقي نم وأ مامإلا مهيف نكي مل اذإ اد هلو ۰ بلا دبع نبا هلاق بحت

 ىف ا يسو . ثحب ريغ نم بارشو مامط نم مدنع ام هلرانت و نسلا ريغص ناك ولو هبحاصو «مداخ تيب ريبكلا لوخد

 وأو « قءجلا ره (د# نب هللا دبع انئد> ز لوت ۰ نا ثيدحلا . امت هللا ءاش نا باو.أ ةثالث دعب هدناوف ةيقب



VY 01۱۱۳ - ۵٩۱۱ فقيدخلا 

 ىف ترکذ تنكح ( راصنالا نم لجر ىلع لخد ) هلوق ٠ ىرامتالا وه ثراحلا نب ديهسو « یدقملا وه ماع

 ىف حیلف ,زع ىسيع نب قام! نع دمحأ هجرخآ ال كلذ نع تففو مث , ىراصلالا ناجتلا نب ميملاوب أ هنأ ةمدقألا

م سم حک ف ميما ىبأ ةصقو ‹ مه اھم دوعا راصأالا نم اموق ی 2 ین نأ بابا یو دح لوأ
 شر دح ن

 ركذي لو ديعس ىلأو بوسع ىنأو سابع نبا نع دازف هقرط رئاك:لا ریست ىف هودرم نبا بعود او  ةريره یا

 نم یدقاولا هرکذ ام وهو كلذ ىف دنتساا ىلع تفقو مث« یرخآ ةصق اهنأ ربظب ىذلاف « ةدابع هقرط نم ءىش ىف

 ىبأرب یهو - مشاج رب نم ءالاب هيأ تنک_ف « هباب تمزلو ا ینا تمدخ » لاق یلسالا رصف نب مثيهلا ثیدح

 ؟ دراب هام نم له : لاقف مثيلا ىبأ ىلع ركب وبأ هعمو افئاص اموی لخد دقل و  ابيط امام ناكر ناهتلا نب ميما

 هللا لوسر اي هيف لقف ادراب اشيرع انا نإ : هل لاق م“ « ءاقسو هل ننع نبا ىلع هبصق جاثلا هنأك ءام هيف بجشپ هاتأف

 مث ميجا نوكسو ةمجماا حتفب بجغلا و . ثيدحلا « بطرلا نم ناولأب ميلا وبأ آو ء ركب وبأو هلخدق , اندنع

 ( هل لاقف ) هلوق ٠ ىرت اک قيدصلا ركب وبأ وه ( هبحاص هعمو ) هلق ۰ امسأر ذرخيو عطقت 2:2 نم ذختي ةدحوم

 بلا ةدش اهدع) و فاکساا رسكو ءارلا حتفب وهو < کر ىف ءام هیناج لاو , اذه لبق نم ىليعاعالا ةاور يف داز

 « مالساا - امماع ىأ - لجرلا درف هيحاصو ا ىنلا لف » باوبأ ةسحخ دمب ىتأتس اور ىف دازو « ةءواطملا

 : ىدوادلا لاقو . ةقاخلا ةءرقلا یهر نونلا دي دش و ةمجعملا حنو ( ةئش ىف ةل الا هذه تاب ءام كدنع ناك نا ( هلوق

 نالا جنم امأو « قصأو دربأ نوكي هنأ تئابلا ءاملا بلط ىف ةكسملا : بليملا لات ٠ "لیلا نم اهرمش لاز یلا ىف

 ركب ىلأ مینصف , ناتفدتع ناتصقلا نکل : تلق . ىعارلا عم ركب يآ ةصق .د مقو اك راح موي ىف ناك كلذ لملف ءالاب

 نالا هيلا فيضي نأ داراف اف رص ءام مب ىنلا قسب ال نأ دارأ هلال یرامنالا عينصو « رذل ةدشل نيللاب كلذ

 نأ لبق رصأ ن مثيلا ةياود ىف ام اذه دي, ر . هيف ةيغرثاب هتداع ترج سفح نم هيلع دازو هنم بلط ام هل رضحاف

 ةياور ىف عقوو . انعرك كدنع نكي ل ناو. انةساف : هريدقت فذح هيف ( انعركالاو ) هلوق .٠ جاثلا لئم ناک ءا

 کد : نیتلا نا لاو ء فكالو ءانإ ريغ نم مفلاب أملا لوانت ءارلاپ ع ركسلا ر . تسلا بلطي حي رصتلا هجام نبا

 نبأ نع هجام أ هجرخأ ام هدريو : تلق . هفالخ لب ةغللا لهأ و : لاق « اهم نيديااب ب كلا هنأ كلا دبع وبأ

 اوب رشآ مث عید اوا دغا نكل و اوءركنال : لِيَ هللا لودر لاقف « اهبف عركتن انامل کرب ىلع انررم , لاق رع

 راج ةصق وأ « زاوجلا ناييل لعفااو < هب زنم همق یہ اف اظ وع ناک ناف ء« فمض هددس یف نکلو یر یا 5 ام

 برشيف درابب سیا ىذلا ءالا برش ةرررضا ناکلهفلا اذه < ةرورضلا اع ريغ ىف یمن را « ىلا لبق

 اذه ىلا راشآ « یرلا نم ضرذاا خلبي ال دقف ۰ عرجلا تررکت اذا هسفن ههرك-# الثا شاملا ةر رضا عرکلاب

 ابعراكأ لخدت اهنآ بلاغلاو اههاوفاب اب رشل مالا لمف هنال عرك مفلاب برشلل ليف ااو « لاطب نا ريخآلا

 «انن رطب ىلع برشا نأ للي هللا لوجر انابت و لاقف رع نیا نع رخآ هجو نم هجام نبا دنع عقوو : ءاملا ىف ذتتیح

 نوكس نأ یهو « ةروصاا هذهب اصاخ ىهناا نوك نأ لمتحا تبث نإ اذبف :؛ فیعض اضيأ هدئسو « عرکلا وهو

 عقوو . حاطب الا ىلا جات ال لاع ناک« نم مفلاب برشلا ىلع راج ثيدح لمح و , هنطب ىلع اهطيضم براشلا

 لاعحالا ىلع ركمي دق اذهو « ةعرج ةءرج انب رش ىأ ءارلا ديدشتو یج و ةانثم « اعرب الإو , دحأ ةءادد ف

 مل ناتساا نم ربخآ نک لإ ناكم نه ءا لق ىأ ( هطئاح 2 ءال لوح زحرلاو 7 هلوق ۰ دا هلآ : 5 روكذملا



 سن 1 راد سس رم د سو ا ةبرشآلا باذک - 4 ۷۸
 هل ظفل قو « ءالا نمي « هل ظئاح ىف لوح وهو » ظفل رخآ هجو نم باوبأ ةسخ دعب ىتأيسو « قسلاپ هراجتأ
 ىلا ناکسم نه هلوح مث اهالعأ ىلا الثم رتبلا نم ءاملا لبو هنم مقو نوکس نأ لمتحیف « طئاحلا ىف ءاملا لوح »
 دقو  صاوخ هل فرعض تابن وهو : 22 ةثلثملا مضإ ماع و بشخ نم ةميخ وه ( شيرملا لا ) هلوق . ناکم

 . حدق ىف هام بکسف : دمحأ ةباور ىف ( حدق ف بکسف ) هلوق ٠ ااع لنظرو ناد.هلا نم وأ ةبةلاك دي رجلا نم لمح
 نجادلاو ‹ نش ىف تاب ءام هءاع بص مث ةاش هل باخ هجام ناو نوحأ ةاورى ( هل نجاد نم هيلع باح 9 ( هلوق

 « هبحاص قسو ےب ینا برشو , دحا ةياور ىف ( لجرلا برش مث ) هلوق ٠ توببلا فلأت ىنلا ةاعلا : نونو مي<
 لثم هبحاصل عنص مث هاقس مث د هجام نباو اضيأ دحل ةيارر ىف نكمل يلب ىنلا ةةضف برش لجرلا نأ ءرماظو
 . برشلا قلطم ىف ةيلثلا نوکست نأ لمتحمو ء رغاظلا وه اذه , تئابلا املا هيلع بكسو اضيأ هل بلح یا « كلذ
 ىلع اهم هللا نتمآ ىلا مسن ةلج نم وهو « راح لا مولا ىف ددابلاءالا برش ساب ال ها ثيدحلا ىف : بلپاا لاق
 6 كمسج حصأ ملأ : ةمايقلا مو دیملآ ه بساع ام لوأ هءفر ةر ره ىنأ ثب دح نم ىذمرتلا جرخا دقو 6 هدايع

 ؟ « درابلا ءاملا نم كيررأو

 هنال ¢ "لر دل ساناا لوب تا لحال : شو زا لاقو 5 لسلاو ءاولملا بارش ساپ ا ۱6

 ايف مکءافش_ لمي | هللا "نإ : رکسلا ىف دومسم نیا لاقو . ( تابيطلا کل "زحأ ) یلاعت هللا لاق  سجر

 لع مرح

 هلا یضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه ىنريخأ لاق ةماسأ وبأ انثادح هلا دبع نب "لع شرو - 4

 « سلاو هاولحلا هبجسب قي ىنلا ناك » تلاق اهمع

 یراخبلا بيومت لدی هيلعو « ولحلا عيقنلا ىه :ىدوادلا نع نيتلا نيا لاقو «هرحن و لسعلا نم دقعيام ىف : یاطقا

 ىولحلا : لاطر نإ لاقو «فرمعلا ىضتقم وه ىناطحلا هلاق ىذلاو « اهم عو وه امباو 6 لاق اذگ ۾ ءاولحلا بارشو

 برشيام عاون لو ىواح ولحلا عاونأ نم برشي ال ام ةيمست ىلع فرعلا رقتسا نكل . لاق اک وهو ٠ ولح ءىث لك
 برش لح ال : ىرهزلا لاقو ) هلوق بورشااب یولحلا صاصتخا لاق امم مؤلي الو , كلذ وحن وأ عیقنو ب ورشم

 ىرهزلا نع رمم» نع قازرلا دبع هلصو (تابيطلا كل لحا إل ىلامت هقلا لاق « سجر هنال لزتت ةدشل سانلا لوب
 ةلمج نم سجرلاو ( فمئابخلا مع مر و لاما أ لاقو ¢ اجر لويلا یگ E ىنلا نآ نينلا نإ هبچوو

 : لاظب نبا لاق اذطو « اضيأ سجر یهو ةدشاا دنع ةتبملا لكأ زاو ج یرهزلا لالدتسا ىلع دری و « ثئابخلا
 ی زنخلا مل و مدلاو ةتيملا لثم میرحتلاو ةساجنلا ق ن وكي نأ لوبلا لاح دشآ و . یرهرلا لوق فالخ ىلع ءابقفلا
 ال سايټ نأ یرب ناك هنأ لاهتحاي ىرهزلا نع ءاملعلا ضعب باجأو . ةرورضلا دنع اهلوانت زاوج ىف اوفلتخم ملو
 قچبلا جرخأ دقق ۰ ىرهرلا بهذم نم اديعب اذه سيل و : تلق . لوبلا ىف ال ةّمرملا ىف ةصخرلاو « صخرلا لیخدب
 ى رطفت نبأ هل ليقف « رفسأا ف ءاروشاع مو موصب یرهزلا ناک : لاق یره لا یخآ نبا اور نم « بمشلا هى



 ۷۹ ۵۱۱6 ثيدحلا

 . ءاروشاعل كلذ سیل و ( رخآ مایا نم ةدمف ) ناضمر ىف لاق یلامت هلا نا : لاقف  ارفاسم تنک اذا ناضمر

 ل ذإ ىرهزلا لاق ام حص اذه حص ناف « شطما عفدب ال لوبلاو ؛ قمرلا دسل ةيلا نإ لاقي دقو : نيتلا نا لا

 لمحي مل هقا نا : ركسلا ىف دومسم نبا لاتو ) هلوق ۰ هدعب ىذلا رثآلا ىف هريظف ىتأيسو : تلق . هيف ةدئا
 مءاهنش

 لبق رفلا عیقنک هیرش زوي ام ليقو « را وه ليقف : نيتحتفب ركسلا ىف فاتخا : نيتلا نبأ لاق ۰ ( مكيلع مرح ای

 ىف رکساا نأ لعلا لهأ رثک | نع لحن ريسفت ىف مدقن و : تاق . دتشا اذإ رفلا ذيبن وه لیقو « لخلاکو دمعي نأ

 . لحا ام نمحلا قزرلاو , اهنم مرح ام وهو € انسح اقزرو اركس هه نوذخنت ) ىلاعت لوق
 نم یببطاا جرخار

 قيرط نمو . هوحن ىمخالا قيرط نمو . را ميرحت لبق ةيآلا هذه تلزت : لاق نيعب اتلا رابك دحأ نيزر ىبأ قيرط

 راتخاو ء لخاو دتشإ نأ لبق ىنعي بی زا عیقن رکسلا : لات ىعشلا قب رط نم جرخأ مث . هانمع ىرصإلا نسحلا

 « هرهاظ ىلع ةءالا تنمضت ام نانتمالا رمتسیو « خف یومد هنم مزلتسي ال هلال هل رصتناو لوقلا اذه ىربطلا

 لوم رثالا اذه ىف هنکا ۰ لمت ةبآلا ىف اذهو : تلق . همدع لصالار خسفلا مزلتسي هناف لوألا لوفلا فالخم

 ؛ رمخ ركسلا : اولق مجأ ري بج نب ديعسو یمشاو ىمخنلا نع ةحيمص دين اسأب ىئاسنلا جرخأ دقو ؛ ركسملا ىلع

 قب رط نم ىناربطأا هجرخأ ام هدب وو , دتشي نا لبق عيقنلا برعلا ةفلبو رفلا مجملا ةذلب رکسلا نأب عما نكميو

 « مك-يلع مرح ايف مكءافش لمح مل هقا نأ د دومسم نبا لوق قبطنب اذه ىلعو « مجاغالا رومخ رکسلا : لاق ةداتق

 ركذ مالكلا نم طقس هلعلف ةرشألا ركسم دارأ ناك نإ : راصقلا نا ىنعي نسحلا ىب خيشلا نع نيتلا نبا لقنو

ع نأ نظأ ین. دارآ اذه هيسدأف : لاق فاكلا نوکسو مضل اب ركسلا دارأ ناك ناو « لاؤسلا
 نيرسفملا ضعإ دن

 رثآلا تيور دق : تلق . ىراخإلا دارت لمآ هللاو . كلذب باجاف تامرح نم ءىشإ ىوادتلا نع دوعسم نبا لثس

 لاقي انه لجر یکتشا : لاق لئاو ىبأ نع روصنم نع ةنببع نب نايم نع « ناطلا برح نب ىلع دئاوف د ىف روکذلا

 نبا هجرخأو . هرکذف , هلأسي دوعسم نبا ىلا لسراف ۰ ركسلا هل یعنف رفصلا هل لاقي هنطبب ءاد ءادملا نب ميغ

 ىف تاریطلاو ةبرشآلا باتك ىف دحآ هجرخأو « نيخيشلا طرش ىلع حیف هدنسو دوصنم نع ريرج نع ةبيش ىبأ

 لاق » لاق قورسم نع حرص دنسل « قاطلا ريصأ نب دواد خاف : ف اورو « هوحن لئاو ىلأ قيرط نم ريبكلا

 « يلع مرح امن مءافش لعحي م هللا ناو « ةرامفلا لعاوالو مان رخ ا دالر اوةسن ال: دومسم نبا وه هللا ديع

 جرخأو . یکسلا ریس" ىف الو! هائاق ام دب ۇب اذهو ‹ كلذک درعسم نا نم رخآ هجو نم ةبزش ىبأ نا هعرعاو

 ركسلا مهل تمن نیبصحم وأ نيردجم ىف هللا دبع انيتأ : لاق هجولا اذه نم , ثيدحلا ببرغ ىف ىبرحلا هاربا

 یکتشا د تلاق ةيلس مأ ثيدح نم نايد نبا هحصصو ىلە وأ هجرخأ رخآ دهاش دوعسم نأ باوجلو . هلثم ركذف

 مءافش لمحبي مل هللا نا : لاقن « هتريخأف ؟ اذه ام : لاقف فی وهو فَي ىنلا لخدف . زوك ىف امل تذبنف ىل تب

 ةدورض اهيف ركذي  رفلا مرح هللا نال قح دوهم نا لوق : لات ىدوادلا نع نيثلا نبا ىح مث , يلع مرح ایف

 ةدورضلا دنع رملا لامعتسا ىلع ماك درعسم نا نأ ىدوادلا مفا : لاق . ةرورنعلا ىف اهتاوخأو ةتيملا حابأ 5

 « هعفنب عطقي او اهي ىوادتلا نع هحودنم دم ناسنإلا نل ؛ همئف ام ىوادتلا ىلع ملكت اءاو ‹ كلذدك سیلو

 ذوجيفرخلا نم ةعرجلاب ام قرش نمل ةمقللا ةغاسإ زاوچ نيب قرفلا ف ىو ونلا لاق اذدكو . قمرلا دس ىف ةئيملا فالخم

 هنأ ىعفاشلا نع ىواحطلا لةو ٠ ققحتب ال هنا اهلا فالخم ام ققحتن ةغاسالا نآل . زوحي الف اب ىوادتلا نيب و
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 . لقملاب بمذت اهنالو « اهطعر اعوج الإ هديز“ ال ابن خاب شطعلا نم الو عوجلا نم قمرلا دس زو ال : لاق
 ثحبلا سيلف لقملا امباهذا امأو ءالصأ لاؤسلا دري مل شطملا نم ىور الو عوجلا نم دس: ال تناك نإ هنأب هبقمتو
 سالا ددر نأ دارأ ىعفاشلا نأ رهظب یالاو : ىف . لقملا باهذا دح یا غلبت هو قمرا هب دسو اف ره لب هيف

 الو «لقملا بهذي روف اريثك ناک ناو ٠ شطملا نم یورپ الو عوجلا نم ین ا وف !دهسي ناک نا اهنم لدانتلا نا
 ىف فلتخا دقو . هنم دشأ ىف عقيف ءىش نم ىوادتي نأ مزلتسي هال لسنب بهذي ام ىوادتلا زاوحب لوقلا نکس
 , ةيعفاشلا دنع حصالا وه اذهو ء اشطع الإ هديزتال اهمال ارش ال كلام لاق « شطمللو یرادل رخا برش زارچ
 دراب ءىش نم ذخنلا امآ ۰ بيبزلاو بنعلاك اراح هعبطب نوکی ءیش نم ذختلا ىلع عملا رصف یضتفی لياعتلا نکل
 ثيدحلا لیلدب ميرحتلا دعب تیلس عرحتلا لبق هيف تناك ىلا عفانملا نا لاق مرضمب ناف ىرادالا امأو . الف ریمشلاک
 مث. ثيدحلا قالطاب ءاودب تسيل اهنآ حجرتي لب كوكشم ءارد اهنوک و« هب مورجب اہم رحت اضيأو « ءركذ مدقنلا
 نهوهو ةدحاو ةروص ىفالإ یوادنلا ىف هيطاعت زوح ال هناف اهم ركسي ام امآ . اهنم ركس ال امف وه ام فالخلا
 « ىوادتلا ف فالخلا ىلع هل رخت ىعفارلا قلطأ دة « هّللاب ذابعلار ةلك الا نم وضع عطل هلقع لازا ىلا رطضا
 ادقرم دج ملو ءاضعالا ةيقب ةمالس ىلإ اقیرط كاذ نيعت اذإ امف هلع نوكي نأ ىغينيو « زارجلا انه ىوونلا حست و
 نأ نكم ال یهو ةتيملا حیبت ةرورضلا نا اقلطم ةيفنحلا هزاجأو « ىناثلاب ىوادتلا ذاجأ نم حرص دقو « اهريغ
 اهلا هتعد نإ ةيكس الا ضمب نعو « ىلوأ الال ريصتف الخ باقنت نأ اهنأش نم یا رخلاف , اجف لح ةلاح ىلا بلقنت
 اذهو . زاوجلا صقلا ىف ةيعفاعلا دنع حصالاو « ةمقلب صغ ول اك زاج امرشب صاخنب ةنأ هنظ ىلع بلب ةرورض
 . حيحصلا بهذملا ديوي وهو رفلاب ىوادتلا نع ىمبنلا ىلع لدي ام بطلا رخاوأ ىف و ايس و ‹ ضحملا ىوادنلا نم سيل
 هدنعب هبقعأو ءىش ىلع مجرت : ريا نبا لاق « لسعلاو ءاولحلا هبجعي مب ینلا ناک : ةشأ اع قدح ىراخبلا قاس مث
 هل وب ةراشالا ىرهراا لوقب هدام نركي نأ لمحو « اصن ةجرتلا قياطب ام ىلا داع مث ۰ ءایشالا نيشت اهدضب و
 لوق ىلا ةراشالا دوءسم نبا لوقبو « لالح وهف تابيطلا نم ل..هلاو ءاواملا نأ ىلا (تابيطلا كل لحا ) لات
 هلوقب هينو : ريثاأ نبا لاق « مرح ايف ءافشا هللا ل عمي لف ۰ 4> ىلع هب نانتمالآ لدف ( سانلل ءافش هيف ) ىلاعت
 وأ ءامب لسع امإ برشيولح یه او « مويلا نوفرتملا اهاطاعتي ىلا ةدوهعملا ى وللا تسیا امنآ ىلع .اولحلا بارش
 نأ اک « برشپ وأ لكؤي وأ دقمي ام معأ وه امل قلطت تناك ىولحلا نوكن نأ لمتد . یهنا ہک اشی ام كلذ ميغ
 باتک یف مدقت دقو « برشي مث باذيو ءاملا هيف طخ دقو اعئام ناك ادا برشپ دقو ادماج ناك اذا لكؤي دف لسعلا
 اغ تدهآ ةصفح موق نم ةأرما ناو » ةدايز بابلا ثيدح ىف ةورع نب ماشه نع رسم نب ىلع قيرط نم قالطلا
 نركب نال لمت « لع نم ةبرش هتفس » هلوقف . ريفاغملا یکذ ىف تردا « ةبرش هنم ب ىلا برشف لسع ع
 ., ولح .ىش لك تمدن اذه یب یولح اب دارملا : یوونآ لاقو ء اجورع نوكي نأ لمتح و « امئام نوكي ثيح افرص
 ةمعطالا یذل لكأ زاوج هيفو « ماعلا دعب صاخلا نم و_ هو « هتبزمو هفرش ىلع هببنتلل اهدمب لصل رکذو
 نع «بعشلا» ىف قوبلا یورو . اقافتا لصح نإ اهب ال , ةبقارملاو دهزلا ناني ال كلذ نأ و, قزرلا نم تابيطلاو
 اهلا سفنلا عازن ةدشو اه یه ةرثك ىنعم ىلع سيل « ىولحلا ةبجمب ناک ه ةشئام لوق : لاق ىنارادلا ءدال ی
 هنأ كلذب ملعيف اديج الين اممم لاني هيلا تمدق اذإ ناك امو ٠ «رشلاو هفرتلا لهأ لمفك اهزاخضنا ىف ةمن 1 قئأتو
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 ىش طالخأ نم ةممطألاو تاوالحلا ذاختا ىلع لبلد هيفو « امعط هبجعي
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 نا يضر ىلع “ىلا » لاق لا ريلا نع "ةرسیم ی كالا دبع نع رعسم ان "دح عن وبآ انشر - ۰

 ىلا تيأر ىنإو « معاف وهو برشي نأ مدعا هرکی اان نإ : لاقف اماق برشف ءاع ةبح را باب ىلع هلع

 € تلف قرار اک لمف

 [ ٠١١١ : ىف هفرط - ۰۱۱۵ ثيدحلا ]

 “ىلع نع هشادح ًةربص "نب لازفلا "تعمد ةرسیم نب كالا دبع انا دح ”ةبعش ان دح مدآ گم - ۱۵

 ءاع ا مث ¢ رعمعلا ”ةالص 0 یح ةفوكلا و ىف سانلا جئاوح ف ۳۳ 9 "رپظلا لص هنأ ۹ هللا يمر

 مان "نإ : لاق مْ 0 اف وهر 1-7 برش ما مث - هیلج رو ا “کوو - هب دیو هجو "لسغو "ب رشف

 3 6 "تعنصام لثم معن إب یہا نإو  اماق برشلا نوه کی

 ف رس 0 لاق سابع نا نع یا نع لوحالا مع نع نايفس انک لح م وبأ شرم — 0۷

 « مرمر نم ااف عقلي بل

 ةهارك ىف ةدراولا ثيداحألا هدنع حصإ مل هنأ ىلا ةجرتلا هن راشأ : لاطب نبا لاق ( امك برشلا باب ) هلوق

 . كسلا تيثي ال ثیداحالا هدنع تضراعت اذا هنأ هءينص هدي ىذلا لب « ديحي سياو « لاق اذك . امو برشلا

 ةيناثلا ةياورلا ف « مال هريخآو یازلا ديدشتو نوالا حّفب ( لازنلا نع ) هلوق « لوالا : نيثيدح بابلا ىف ركذو

 نآرقلا لئاضف ق دوهم نبا نع ةياور هل تمدقت ¢ ةدحوملا نوكسو ةلمبملا حقب وه رو « ةرئس ۳ لازثلا تعمم و

 ارت رسا« ن كلا دبع نع ثيدحلا اذه رەسم ىوردقو . نی دا نذه یوس یراخبلا ىف هل سیل و « هریغ و

 هخيشو رعسم و . الوطم هفابس ىلع ةبمش شعالا قفاوو « بابلا اذه ىف فامملا هقاسو . الوطم ةيمش هنع هاورو

 هلك لوالا دان الاف ۰ اسم تامو ةفوكلا لز' “عو « فوك اضبأ عن وبأو » نویفوک نويلاله هخيش خيشو

 ىف رماثاا جاوح ىف د_هق مث رباتلا ىلص هنأ ةبمش ةياور ىف داز ( ةبحرلا باب ىلع ) هلوق ٠ ةبمش نع دسأ نب زهب

 لاق ء اضيأ عسقملا ةلمباا نوكسب بحرلاو « عسنملا ناكملا ةدحوملاو ةلمبملاو ءارلا حتفب ةبحرلاو , ةفوکلا ةبحر

 لعف : نیّملا نا لاق 0 هد>اس یهو كي رحتلاب دجسملا ةبحرو ٠ ةعسام ىأ نوكسلاب ةبحر ضرأ هەو : یرهرما

 وه اذهو « كيرحتلاب أرةيف دجسلا ةبحر ةلذنع ةنوكسلا ةبحر تراص الأ لمتحو , نوکسلاب ثيدحلا أرقي اذه

 جاحو تاجاح عمجلاو . دلوم هنأ یعصالا رکذو « سابقلا ريغ ىلع ةچاح عج وه « جاوح » هلوقو : لاق . حیحصلا

 یجارح نم ةبولم جاوح لءلف : لاق ٠ فيضختلا زوج و« در دخل او یجارح ابمجو ةجاحلا ءاجوحلا : دالو نا لاو

 ى (ءاعب ی مث) هلوق ٠ جاو ىلع عملا حميف ةجئاح لصآلا ليق : یورما ديبءوبأ لاو . ىعاوس نم عئاوس لثم
 فرابلا جف ۰ ۱۰ ۱۱ - م



۳ 
 ةبرشألا بانك - 4

 ىمل ايطلا دواد نال !ذکو ؛ ىئاسنلا دنع ةيعش نع دسأ نب زم ةباور نم هلثمو « ءام نم ز وكب ىلع ىتأ مثد ةرسيم نب كلا دبع نع شحعالا قيرط نه ىذمرتالو « ءوضوب اعدف و ىلوعامسالا دنع ةبمش نع قوزم نب ورمع ةياور
 ذغأف و زہ ةياور قو « انه اذک ( هيلجرو هسأر ركذو « هيديو هجو لسغو برش ) هلوق . ةبعش نع هدنسم ف
 « هباجرو هسأر لع حسو د ااو هنم دو ر: لعاعالا دنع قوزوم ن ورم اور ق امو , هیلجرو هسأد ىلع ع هيديو هجو لسغفو ىسأايطلا دنع كلذکو : « هيلجرو هسأدو هيعارذو هبجو ےس امك هثم
 ضمضمو هدب لسفف » شععالا ةباور ىف عقوو « هیلجرو هسأر ركذو و هلق ربمف هقايس ىف فقوت مدآ نأو
 تارو هرج وب حسف لیعاعمالا دنع ةموش نع دعا ن ىلع اور قر < هنأ و هعارذو هرج و حمو قشنتسا و
 بامحأ رثک | ةياورل ةمل ام ةذاش یهو « عيبا ف ثيلثتلاو لاخلا رکذ ةبهش نع دياولا ىبأ ةياور نمو « هیلچد و
 « قطة رادلا هفمض دز اہ ىليعامسالا خيش ىطساولا مهارا ن دوحآ هلع ىرارلا نم li مولا نأ رداظا و « ةيمش
 ةرم برشلا ركذ نم انه عق و ىذلاو « الك تاباورلا ىف ظوفحلا وه اذه ( هلضف برشف ۳ ل ) هلوق a نا اک ثدح ۸ نم ءوضو اذه : ىلع لوق ثيدحلا رخآ ىف تبث دقو لماکلا ءوضولا غابسإ ةفص ىف امرکذ ىتلا ةفصلاو
 . هنم ًاضوت ىذلا ءاملا ةيقب « هلضف , هلوقب دارااو ۰ مدآ ةياور ريغ ىف هرأ لل هنم غارفلا دعب ةرمو ءوضولا لبق
 موم لک برشب نأ نوهرکی اسان نأ ىنمملا نأكو « شد الل نک ( اه برشلا نوهركب اى نإ : لاق مث ) هلوق
 (تعنصاک حنص ) هلوق ٠ « امایق اوبرشإ نأ : یسلایطللو . ةضاو یهو , امابق , ى كسا هباور ىف مقوو « 5
 ىف اسنأأ اور ىف عقوو < ادعاق برشپ هترار در اعا يرق ناو اف برغش OEE دقف ؟ هات برشأ نأ نورظنن ام : لاقف هورکنا مهنأك سانلا ىأرف ءا برش هنأ ید نع » نيرخآ نيقب رط نم هتیارو دحالو , تب رش اك امئاق هئوضو ةلضف برش و لاقف هذا ور ىف ىليعامسالا هب حرصو « اة برشلا نم ىأ

 ظفاب ةريره ىلأ نع نافطغ ىبأ قيرط نم مل ملو « دوراجلا ثيدح نم هنو ىذمرتلل هله « ىهن » ظفلب ديعس ىبأ نع هدنع هلثمر « امئاق برشاا نع رجز ب ینلا نا » سنأ نع ملسم دنع اونم ۰ هنع یهنلا ف ةع رص ثيداحأ كلذ ضراع دقو « مئافلل برشلا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدّسار . یذمرتلا دنع شعلا ةبا هر ىف تبث اذکو « حيحصلا طرش ىلع وهو « ثدحي مل نم ءوضو اذهو » ةبمش نع قرط نم ثيدحلا رخآ ىف ةدايز ىلبغامسالاو
 حلاص ىبأ قرط نم نابح نا هح و رخآ هجو نم دجآ ةجرشأو ٠ < ,قتسیلف ىس نأ ۳۹ کدحآ زب شب ال »
 الجر یار ا هنا > ةر ره ىبأ نع رخآ هجو نم دحاآلو < ءاويسال ملا وهو برذب ىذلا لعب ول » ظفلب هنع

 رش وه نه كعم برش دق لاق . ال :لاق ؟ رفا كعم برش نأ كرسیا : لا ؟ ل : لاق « هف : لاقف 14 برشپ
 « هسا فرمي ال دايز وبأو « هذع ىلع ن نسحلا ىلوم ناحطلا دايز ىلأ نع ةءعش ةءاود نم وهو « ناطيشلا « هنم
 لاق 6 لجرلا برش نأ یب ینا نأ و سا نع ةداتف قيرط نم لسم جرخا و . نیعم نب ىحي هقاو دقو

 مزا ةبسفلاب هنمز لواما رشآ لک ألا لمج اماو ليق « ثيبخأ و رشا كاذ لاق ؟ لک الف : سنال انلقف ةدانق
 ههركو « زاوجلا ىلا روپمنا بهذف « اذه ىف سانلا فاتخا : ىرزاملا لاق ٠ كلذ نم مثلا ىف درو ام ذهن . برشلا
 اجورخو ةب ادادیتسا مهلبق امئاق هبرشا رهابف ءا هباحصآ ىت نل فرصتي ىبناا لعل : اذخویش ضعب لاقف « موق
 لعلا لهأ نيب فالخ ال ءاقتسالاب ةربره ىبأ ثيدح ىف الا ناف اأو : لاق. ابرش مرآ موقلا قاس نوک نف
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 ثيدح نمضت و : لاق . ةر ره أ ىلع فوقوم هنأ رمظالا : خويشلا ضعءب لاقو لاق . ءقتسب نأ دحأ ىلع سيل هنأ ىف

 « زاوا ىلد لد امئأق هب رش ثيداحأ نأ یل ریظ, ىذلاو : لاق . اهات لك ألا زاوج ىف فالخ الو « انعبا لكألا سنأ

 هركفأف اررض اها برشا يف نآل وأ . لك ]و ىلوأ وه ام ىلع ثحلاو بايحتسالا ىلع لمحت یهلا ثيداحأو
 نوكي اطاخ كرع كلذ نأ ىلع « ءقتميلف یمن نف » هلوق لمع ىناثلا اذه ىلعو : لاق « هنمأل وه هلعفو هلجأ نم

 الو كلام جرفع مل : ضارع لاقو . اصخام یعبتنا . نطبلا ءادل كلذ نع یمن ا١١١ ىعخنلا لوق هدؤبو . هءاود ءقلا

 وهو ديه ىبأ نع ىءيع ىنأ نع هتياور نمو سنا نع ةداتف ةناور نم لسم أمج یو یہا ثيداحأ ىراخبلا

 ةدانف پا ر اعضا و  روهش» ريغ یس وأ و. فو دحل اب هيف حرصا ال ام ةداّدق ثب دح نم قد ةيعش ناكو « نعنعم

 لمسح الو ةزمح نب رع هد:- ىفف ةريره ىبأ ثيدح امأو . هل ةالاو ىرخالا تیداحالا ةفلاخم عم هلمإ ام هيف
 ثيداحالا هذه : هصخا٠ اد ىوونلل مقوو . اصخام ىهتنا . فوقوم هنأ حيح لاو « هل هريغ ةفلاخ اذه لثم هنم

 هجو الو « امعمب فعضي نأ مارو رسا ىح داز و , ةلطاب الارق اف لاق یتح هالماا ضعب ىلع اهانعب لكشأ

 « فرعض امف الو لاكش ثيداحالا ىف سیل و ؛ طاذلا نع ريذحتلا ىلا راشيو باوصلا رکذب لب « تاطلغلا ةعاشالا

 « طاغ دقن هريغ اخو نه امأو « زاوجلا نايبا ê هب رشو « هيزنتاا ىلع لو امف ىا نأ با وصاا لب "

 « الصا اهورکم هق- ىف نوكي ال زاوجلا ناببل علل هلفو « خيراتلا تبث ول عما ناکم) عم هيلا راصي ال خسفلا ناف

 « بایحتسالا ىلع لوح ةءاقتسالاب مالاو « لضفآلا ىلع بظاو و. تايم وأ ةرم نايبلل ءىشلا لعفي ناك ةناف

 ىل لمح بوجولا ىلع هلح ودعت اذا سالا ناف « حب رصلا حبحصلا تب دا اذهل .قةسي نأ اما برش نا بحتسيف
 . ىلا ه راشأو « ًاقتی نأ هيلع سيل امئاق برش نم نآ ىف علا لهأ نيب فالخ ال : ضايع لوق امأو . بابحتسالا

 ىعدأ نف « هبابحتسا نم عشب ال ةءاقتسالا اويج رب مل معلا لهأ نوکو : هتراشإ ىلا تفّلي الف « ثيدحلا فيعضت
 سیا و ها ؟ تاهرتااو یراعدلا و : تامهوتل اب ةحيحصلا ةنساا گرتت فيكو « فزاج وهف غاجالاب بایحتسالا عام

 امأو « ىضم اکی رزاللا مالک وه اغإ روکذاا قاغتالا لقنو لب < ال ۔ےُآ بايحتسالا ضرعتلا ضایع مالک ىف

 « رذصل اب ملاعلا ةجح عقدت ال نأ فاصنالا قبرط و۰ هنع باوجلاب ىووألا لغاشتب ملف ثاداحالا ضايع فیعضآ

 یضتفی اع دنسلا سفا ىف حرص هنأب هنع باجیف هنمنع دقو انما دم ةداتق نوکب سنأ كيدح فيعضت ىلا هتراش) امأف
 ومف دوهشم ريغ یسبع ابآ نأب كيعس ىلأ ثيدح هفيعضت امأو « لک الاف :سنال انلقد هيف ناف « سنأ نم هل هعامس

 « دهاوشلا ف جر اذه لثمو « نابح ناو یربعلا هقاو نكمل : ةداتق الإ هنع ورب و هنال ینیداا نبا هيلا قبس لوف

 ةز نب رمعل ةر ره ىنأ تردی هع امأو « ظفاح وه و نيدائسا هيف ةداثقل نال ةدودم ةيارطضا هاو عدو

 ترشأ اک ةر ره ىبأ نع اص یا نع شالا هعبان دقو « تاعب املا ىف لسم هل جرخم هلثمو هةي وت ىف فاتخم وبف

 « ىذمزثلا حرش» ىف انخیش هعیت و یوونلا لاق ٠ لما هللاو ع هقرط عومج# كثيدحلاف « نایح نبا و دجآ دنع هيلا

 نوكل ركذلاب یماناا ص امنو ؛ ىلوالا قب رطب اضبأ دماعلل كلذ بحتسإ لب « هل موپفم ال « ىسن نف » هلرق نإ

 ,دمعلاو وپسلا لمشيف كرثلا هب داري و نامسنلا قلطي دقو : تلق . انایس الا ابلاغ ىهنلا دعب هنم كلذ حقي ال نمؤملا

 هيف یمن نأ ىلا دحأ رصب مل : « ممغملا » ف یعرقا لاقو . ءق:سيلف امناق برشو سالا لاثتما كرت نم ليق هناکف
 نم كامو « ميرحالاب مزج مهنم مزح نبا ناب بقعتو « هب لوقلاو ةيرهاظلا لوصأ ىلع ايراج ناك ناو مجرحتلل



Nfةب رشالا باتک - ۷6  
 هللا لوسر دبع ىلع لک ان انك » رع نبا ثيدح نم یذمرتلا محو « بابلا یف روکذلا ىلع تیدحم مرحتلاب لقي مل

 نب هللا دبع نعو اضرأ ىذمرتلا هجرخأ صاقو بأ نب دعس نع بابلا قو « مايق نحنو برشنو « ىثمت نحنو

 ىذمرتاا هجرخأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو مرثالاو رازبلا هجرخأ سنأ نعو یناربطلا هجرخآ سینا
 نعو نيهاش نبا هجرخأ هوحن ياس ما نعو « ماكحألا » ىف ىموطلا ىلع وأو رازاا هجرخأ ةشئاع نعو هنسحو
 ۲9 ىلا ىلع تاخد , تلاق ةشک نعو < متاح یا نا هجرخآ هدج نع هيبأ نع باب نع بئاسلا نب هللا دبع

 برشلا تبث و . نسح دنسب ىموم وبأ هجرخأ هوحن ملک نڪو  هححصو یذمزتلا هجرخأ « ةقلعم ةبرق نم برشف
 نوال ةشئاعو دعس ناكو امايق نوب رشي او [ءلعو ناهثعو رع نأ « أطوملا » فو « ىربطلا هجرخآ رع نع امق

 ثيداحأ نآ و ميجرتلا اهدحأ : كلام كلذ ىف ءاململا كلسو . نيمباتلا نم ةعاج نع ةصخرلا تقبلو ؛ اسأب كلذ

 دانسالا ديج  ىغلأ ىف ینا - سنأ ثيدح : لاقف مرثآلا زکب یا ةر رط هذهو , ىلا كثيداحأ نم تيثأ زاوجلا

 ىف هيلا قیرطلا نم تبثأ ین ىف هيلا قيرطلا نوک نم مرلي الو : لاق « زاوجلا ىف ىنعي « هفالخ هنع ءاج دق نکل و
 ىلع عفان حجر دقن ٠ ةملع حج ديف ءىثلا هنود وه نم ىورب دق تبثلا نال ىونأ هلباقي ىذلا نوک ال نأ زاوجلا

 نايفسو نيثبدح ىف یررفا ىلع كبرش مدقو « تبثلا ىف عفان ىلع مدقع ملاسو رمع نبا نع یرداحالا ضمب ىف اس
 ةياورلا نأ ىلع لدف : مرثالا لاق « اتاق برشلاب شآب ال و لاق ةريره ىبأ نع دنسآ مث . ثدداحأ ةلمج ىف هيلع مدقم

 هلأ ىلع .ايلعلا قافتا اضيأ ىهنلا ثيداحأ ءاهو ىلع لدیو : لات « هب ساب ال لاق ال الإ و « ةتباث تسیا ىهنلا ىف هنع
 نأ ىلع اررقف نيهاش نباو مرئالا حنج اهلاو , خيدفلا ىوعد ىناثلا كالا . ءقمسي نأ امئاق برش دحأ ىلع سيل
 ةياحصاا مظعمو نيدشارلا ءافلخلا لمع ةئيرقب زاوجلا تیداحأب ةخوسام ب اهتويث ردت لع - ىهلا ثيداحأ

 ىلع ذاوجلا نأب اكسمتم ىلا ثيداحأب زاوجلا ثرداحأ خسن ىعداف مرح نبا كلذ سکع دقو « زاوجلاب نيعباتلاو

 تبئي ال .خسنلا ناف « نايبلا هيلعف یهاا دعب زارجلا ىعدا نف . عرشلا كسل ةررقم یا ثيداحأو لصالا قفو
 اذه ىف هركذ ىتأيس اک عادولا ةجح ىف مب هنم عفو ۱! ةرخأتم زاوجلا كثيداحأ ناب مهضعإ باجأو . لاهتحالاب

 نيدشارلا ءافلخلا لمغب ديأتي « زاوجلا ىلع لد قلب هلعف نم ريغالا كلذ ناكاذاو « سايع نبا ثيدح نم بابا
 دارلاو : حاحصلا هرصن ىف نقل جرفلا وبأ لاقف ۰ ليرأتلا نم برضب نيربخلا نيب عملا ثااثلا كلما . هدعب
 الإ ) ىلاعت هلوق هنمو < اهتيضقو اهيف تيعس اذا ىتجاح ىف تقو , هيف ىشم اذا مالا ىف ماق لاقي « ىثملا انه مايقلاب
 دنع ےس نم ىلع یبلا لح وهو رخآ لبوأ# ىلا ىواحطلا حنچ و . هيلع یشااب ایظا وم ىأ 4 1۴6 هيلع تمد ام

 ىلا ثيداحأ لمح عملا ىف نورخآ كلسو . اهتيقب ىف هل مسي مل ثيداحالا ظافلأ ضعب ىف هل لس نا اذهو « ةيرش
 كلاسلا نسحأ اذهو . نيرخآ ىف لاطب ناو ىباطخلا ةقيرط یهو . هنابب ىلع زاوجلا ثيداحأو هب زنتلا ةهارك ىلع
 داشرالا ىلع تلمح ةهاركلا تنبث نا : لاقف اريخأ كلذ ىلا م رمالا راشأ دقو ‹ ضارتعالا نم اهدمبأو ابلسأو

 ینلا نیہا هزوج مث امارح ناك وأ همرح مث ازئاج ناک ول هنأب هدیآ و ىربطاا مرج كاذب و , ميرحتاا ىلع ال بيدأتلاو
 ةبج نم وه امن كلذ نع ىنا نإ ليقو . اذه اهنيب انعج كلذي رابخ الا تضرامت الف « ااو ناب كلذ قلي
 لكو ؛قلحلا وأ دبكلا ىف عجولا لوصحو قرشلا نم دمبأو نکمآ اذعات برشلا ناف « ةب ررض عوقو ةف بطلا
 وهو اشيش |وبفتجا سانلا یار اذا ملاعلا ىلع نأ دئاوفلا نم ىلع ثيدح ینو ۰ اما برش نم هنم نمأآي ال دق كلذ



 Ne 01۱۷-0۱۸ ثيدحلا

 نأ هيلعف كلذ ىثخ ىتم هلأو « هع رع نظيف سمالا لوطي نأ ةيشخ هيف باوصلا هجو محل حضوب نأ ءزارج لمب

 ضرغ ریغل هاب هرهشب ال ایش دحآ نم ہرک اذ) هنآ و, هب مالا دک أت لس ناف « لأب مل ولو کاپ مالعالا ردابب

 (لوحالا مصاع نع نایفس انادح معن وبأ انئدح) هلوق ىناثلا ثيدحلا . كلذ لثم ىف لمفی لب ناك او هنع ینکی لب

 نع یود امهنم الك ناو ةئيمع نب نايفس نمو ىروثلا نایغس نم عم معن ابأ نأ ىذاب الك_لا ركذ قامركلا لاق

 ةياورلاب دوهشم معن ابأ ناف . ءاوسلا ىلع انه امف نالاتحالا سيل : تاق . امهدحأ نوكي نأ لمتحيف لوحألا مصاع

 هتبحصب رهشأ وه نم ىلع لمح هخیش مسا قلطأ اذاو ٠ ةليلف ةنييع نبا نع هتباورو , هتمزالع فورعم یروثلا نع

 دنع ةدرطم ةدعاق هذهو « ىروثلا وه اذه نابفس نأ . فارطالا » ىف یزاا مزج اذهلو , شک أ هنع هتاورو

 نب نايفس هئيعب ثيدحلا اذه یور دقو , « لمبملا نايبل لمكملا ه ها" فينصت هيف بيطخلاو « اذه لمم ىف نيثدحما

 هجو نم اضيأ دحأ هجرخأو ‹ ةع نبا ةياور لسم دنع وهاذكو ‹ هنع دحأ هچرخآ لوحالا مصاع نع ةنييع

 هلوق ۰ مدقت اک ىروثلا نع ىه امن هيف ميعن ىبأ ةباور صوصخ نكدل « لوح الا مصاع نع ىروثلا نايفس نع رخآ

 - مصاع ىأ لاق د ثيدحلا اذه ىف مصأع نع رخآ هجو نم هجام نا ةياور ىف ( مزمز نم امت عقلي ینا برش )

 نم دواد ىنأ دنعو « جملا باتک ىف كلذ نایب مدقت دقو  ايكار الإ ذنيح ناك ام هنأ فلخل ةمركمل كلذ تركذف

 هلعلق « نیتمکر لصف هفاوط دعب هخان مث هریمب ىلع فاط هو ىنلا نا » سابع نبا نع ةمركع نع رخآ هچو

 ةدمع نال ؛ هيلإ ريصملا نيمتي ىذلا وه اذه لب ٠ افصلا ىلإ جرخعو هريعب ىلا دومی نأ لبق مزمز نم برش ذئنيح
 ىعشو هریعب ىلع افصاا ىلإ جرخو هریمب ىلع فاط 2 هنأ هدنع تبث ام وه ال اف برش هن وک راكنإ ىف ةمركع

 برش هل وك نم عناملا اف ضرألا ىلع امهالص هنأ تبث دقو كاذ نيب فاوطلا کر للخت نم دبال نكل , كلذك

 ؟ سابع نبا نع یهشاا هظفح اک امئأق مزمز ةياقس نم ذثنیح

 هريعب ىلع فقاو وهو ب رش نم اپ - ۷

 یوم ری نع رضللا وأ انريخأ ةَ ىأ ”نب زبزرملا دبع اکا لوعامسإ نب زام 6077 — ۵۹۱۸

 قرع ةيشع فقاو وهو نبلا حدب سم ىبلا ىلإ تلسرأ اهنآ ثرالا تنب لضفلا هم نع » .سابع نبا

 6 هريعت ىلع » رذنلا يبأ نع كلام دا ز ٠ 0 "هب رشف هديب هذخأان

 بک ارلا نال < امهات برش ىلع اذه ىف ةجح ال : ىبرعلا نا لاق ( هريعب ىلع فقاو وهو برش نم باب ) هلوق

 ال وأ یه تحت لخدت لهو ام هذه کح دارأ یراخبلا نأ ىل رهظي ىذلاو « لاق اذك منَ ريغ دعات ريعبلا لع
 دارم نأ ةمركع لاق ا ممل هنأكو ءابنع ىبهنملا ةروصلا ىف لخدي الف زاوجلا ىلع لدي عب هلعف نم ثيدحلا هدارياو

 هيشي بكارلاو بكار وهو دارا امنإ امت برش هنأ هلبق ىذلا ىف یعشلا نع تءاج یلا ةاورلا ىف هلوقب سابع نبا

 ( ليعامسا نب كلام انثدح ) هلو . ةبادلا ىلع ارقتسم هنوک ثيح نم دعأقا هبشيو  ارئاس هنوك تبح نم مئاقلا

 نأ دارملاو سنأ نبا وه ملا كلام داز » كلذ دعب هلوقو « ىراخبلا خويش راك نم وکلا ىدهنلا ناغ وبأ ره

 ىلع فقاو وهو برش هتیاور ىف لاتو رضنلا ىنأ نع ثيدحلا اذه هتياور ىلع ةدلس ینآ نب زيزعلا دبع عبات کلام



 ةب رشالا بانک - ۷6 مك

 ثيدحلا حرش ست عمم مايصلا باتک ىف ةمأت ةياورلا هذه تم 1# دقو « هريعل

 برشلا ىف نيالا نعألا . اپ - ۸

 نآ هنع هللا یفر كلام نن سنآ نع رباهش نبا نع كلام ىنثدح لاق ليماعإ شو - ۹

 ىبارعألا 93 م ترش 4 ركب وأ هلاوش ناو ”ىلارعأ نوک زو ¢ ءاع بیش دو نبلب زا tk نا "لوسر

 0 نع الاف "نما : لاقو

 تم 32 و « نالا برش باب هى ابرق ىضأملا سنأ گو دو هدف رکذ ) برشلا ى نی الا نعآلا باب ( هلوق

 ىأ 0 نیا نم الا د هلوف و . هدمب ىذلا بابلا ثيدح ىف اذکو . سیوآ ىبأ نبا وه ليعامساو . كانه هثحايم

 نبا لاقو . دوبججلا دنع بحت سو !ذهو 0 ارج لهو ىلاثلا نم نع ىذلا مث برشلا ف براشلا نيك ىلع نم مدع

 هصخ هنأ هدحو كلام نع لقنو ,تابورشملا نم هريغو ءاملا معي « برشلا ق » ةمجرلا ىف هلوقو 5 بحي : مزح

 ءالا ین اصن تلی ةئسأا نأ هدارم نوکی نأ هبش : ضايع لاقو . كلام نع حص الل : اا دیع نا لا. .املاب

 دق هن وكل كاذب ءاملا صامتخا نأك : ىبرعلا نبا لاقو ۰ ساب اب نوکب ءا برش ريغ ف نعالا ميدقتو؛ ةصاخ

 رهاظو ؟ هتفرس ف عطقي لهو ¢ هيف اب رلا یر له فاتخا مث نم و .٠ تاب ورشاا راس فالخ ¢ كلم ال هن لىق

 قابس اک هفالخ ساآ ثيدح ىف عقو نکل , لک لا ىف ىرحي ال كلذ نأ « برشلا ىف  ہلوق

 ؟ رب الا یطعیا برشلا ىف هني نع نم لجرلا نذأتسي له سیساپ - ۹
 هسنع هللا یضر دعس نب لپس نع رانيد نب مزاح ىأ نع "ام ينثدح لاق ”ليعامسا شو - ۰

 ۳ مالل لاقف 57-5 :خایشالا هراسب نعو مالغا نیم نعو سس 4م برش بارشا ینا ا نا لوسر “نا «

 ”لوسر لف لاق . ادحأ كنم ىيصتب ریوآ ال ؛ هللا لوسراب ماو : مالغلا كاقف ؟ ءال وه "یطعآ نأ یل نذأتأ 5 9 سس مه 1 5 ۲ ۳ 1 5

 » هدب ف نو نا

 ةعقاو اهتوكسا محلاب مزج م هنأك ؟ ( کالا ىطعيل برشلا ىف هتيم نع نم لجرلا نذآتسب لم باب ) هلوق
 كلذ ىف دعس نب لهس ثيدح هيف ركذو ٠ نيسياج لكل اهف کیلا درطب الف : صاصتخالا لامتحا اهلا قرطتيف نيع
 هنأ سنا ثيدح ىف عقي مل « ىل نذأتأ ه هلوقو . خایشالا ضءبو مالغلا ةيمست هيفو ‹ برشلا لئاوأ ىف مدقت دقو
 لالدإ هيلع هل ناكف همع نبا ناك مالغلا نأ هيف ببسلا نأب هريغو ىووذلا باجأف ؛ هنیع نع ىذلا ىفارعألا نذأتسا
 نما ميدقت ةنسلا نأو محلا نايبل ناذتتسالاب كلذ عم هسفن بيطو « اضيأ مالذلا براقأ راسإلا ىلع نم ناكو
 هب فاعات هع ىلا نأ ة مةلا هذه ىق سابع نیا ثيدح ىف عقو دقو « راسيلا ىلع نم ىلإ ةيسنلاب ال وضفم ناک ولو
 « كمع هب ترثآ تنش ناو » دحل ظفل فو , نتسلا ىف اذك « !دلاغ ام ترثآ تفش ناو « كل ةبرشلا ١ هل لاق ثيح
 هنارقأ نم یرخآ ةبج نم ناك ناو « سايعلا نس نم ابیرق ناك هنس لما و « هنم نسأ هنوکل هع هيلع قلطا انو
 فالخ « هل نذأتسا كلذلف همالسإ رخأت دق هموق ىف هةر شر ةيلهاجلا ىف هتسایر عم دلاع ناکو ٠ هتلاخ نبأ هن وكل



 ۸۷ ۵1۲۰ ثيدحلا

 « كلذ نم ءىثل رثأتب الو هِي ىلا نم عقي ام عيمحجب هتئين أمط ىضتقي هقبسو مالسالا ق همدق خوسر ناف ركب ىنأ

 « هنود ركب ىبأ ديب نب رضاحلا ةيقب ىلإ هفرص ةدادإ موتي نأ هناذتسا نم ىثخ هلعل و « هل یارعالا نذأتس ماذهو

 سیا و ۰ هلیبس اذه نم فیل ىف هنداع ىلع لَو یر ءیش مالسالاب هدهع برق لجأ نم هبلق ىلإ قبس ام رف

 ةماعلا برشلا ةنس نأ ثيدحلا فو . كلذ ىلع هرقأو بَ ینلا نیم نع سلج اذهل هموق ء'ربك نم ناك هنأ ديعبب

 ةبج ىلع اماضف وهو نيولا ةهج ىف ىنعمل لب هيف ىنممل سيل نيدلا ىلع ىذلا ميدقت نأو « نطوم لك ىف نم لا ميدقت
 كلذ ىف ىب اطل ا مالك مدقت دقو « هتبجل حيجرت وه لب نيدلا ىلع وه نمل احیجرت سيل كلذ نأ هنم ليخؤيف « راسیلا

 ةمشیخ ىبأ نب لبس ثيدحو هلبق بابلا ف ىذلا سنآ ثيدحو اذه لهس تیدح ضرامب دقو . باوبأ ةثالث لبق

 كلذ نم صخأو « پک آلا كاوسلا ةلوانمب ملا ىف رمع نبا ثيدح ةرارطلا ىف مدقتو « ريك ربك ةماسقلا ىف قلا

 حمو « ریکلاب اودا لاق قس اذإ مثل هللا لوسر ناک, لاق یوق دنر ىلعب وا هجرخآ ىذلا سابع نا ییدح

 نوكي ال ثيح وأ هفلخ وأ مهلك هراسپ نع وأ نيبكلا یدم نيب امإ نب واسم اف نوساج ىلا الا ىلع لوم هنأب

 سلج اذإ ام ريبكلاب ةءادبلاب مالا اذه م ومع نم صخب وأ« نما میدقت موم نم ةروصلا هذه صختف , مييف

 رهظب و ۰ لضافلا ىلع لوضفلاو ريبكسلا ىلع ريغصلا مدقب ةروصلا هذه قف ؛هراسب نع ضیبو سيئرلا نع نع ضعإ

 نم هيلع ضاف اإ لضفلاف سيئرلا نیم اهنوك صوص لب یا ةرجلا ىف سولجلا درج« زاتما ام نم الا نأ اذه نم

 لخدأ لوالا نكل عرشلا هب درو ناك ناو ىعيط راسیلا لیضفت و ىعرش نيدلا ليضفت : ريالا نا لاقو . لضفألا

 تمدق ول اك ةفيظولا ةليضف تربتعا ةفيظولا ةليضفو لعافلا ةليضف تضرامت اذإ هنأ ثيدحلا نم نخ وب و ؛ ديعتلا ىف

 ةفيظولا ىه ةزانجلا نال الوضفم ناك ولو لجرلا یو مدق لجرلا لو نم لضفأ ةأرملا لوو ةارماو لجرل ناةزانچ

 فالخب « دحآ لكدي عطقي ىمأ ةئميملاو ةيل وجرلا نأ هيف رسلا لعلو : لاق < اهيلع ییصاا ةءاضفأ ال اهتيلضفأ ريتعتف

 ركب باک ضعب نع هلثم نخ امم هتكل ىمالا سفن ىف هب اءوطقم ناک ولو نظل هيف لصآلا ناف لعافلا ةلضف

ال هل نذآ ول هنآ ىف رهاظ ( ءالؤه ىطءأ نأ ی نذأتأ ) هلوق لعأ هللاو ىفارعالا لع ىلإ ةبسنلاب
 ذخوب و . ماطع

 : اذه ىف نیمرلا مامإ ةرابعو  برقلاب راثبإ ال هنأ نم رهتشا ام ىلع لكشم وهو « كلذ لتع راثيالا زاوج هنم

 ةدعاقلا هذه ىلع دروأ دقو « ةدابعلا نم معأ برقلا نإ لاقي دقو . اهريغ ىف زوحيو تادابملا ىن عربتلا زوم ال

 توبثل هدح و فصلا فلخ ايلصم نوكي نأ نع بذاجلا جرخيل هعم ىلصيل لوألا فصلا نم دحإو بذج زی وجت

 ةلبضف لصحما لوالا فصلا ةليضف لیصح یهو هل تناك رقب راثيإ بذاجلل برذجلا ةدعاسم ىف ١ كلذ نع رجزلا

 ءاطعإ داثيإلا ةقيقح ذإ : راثرإ ال هناب باوجلا نكمبو 3 هنالص نالطب ىف فالخلا نم جدرخا یهو بذاجلل لص

 ليصع ىلع بذاجلا ةدعاسم نال « هتحلصم ىلع هتحلصم حجر امار ايش بذاجلا طمب مل اذهو « هريغا هقحتسا ام

 ةانألا حتفب ءهلتفو ةءاورلا هذه ىف هلوفو . ملعأ هللاو ‹ هقفاوب مل ول بوذجلل لصح ناك ام هؤاطعإ هيف سيا ,درصقم

 مث عفت رملا ىلاعلا ناكملا وهو لثلا ىلع ىرلا نم هلصأو . فنمب هعضو :.ىناطخلا لاقو « هعضو ىأ ماللا ديدشأو

 مال هرخآو نيتحوتفملا نيتانثملا نيب ةئك اس مالب ل-تلتلا نم وه ليقو « ءاقا] لک یت. هب یم وب ءیش لک ىف لمعتسا

 ثيادح ینعع قيلأ لوالا ريسفتلاو « ضرألا ىلا هينج لصچر هقنع قلان هعرص ىأ نیبجلل هلتو هنم و . قئعأأ وهو

 ۱ قنعلاب عضولا ىناطحلا دييقت مهضعب ركنأ دقر , بابلا



 ةب رشآلا باتک - 4 ۸۸

 ضاوملا ىف عارکلا اپ - ۰
 یضر هللا دبع نب رباچ نع ثراحلا نب ديعس نع نابلس نب "حیف ا مدح حلاص نب ی اشو - ۱

 لجرا "درف « هبحاصو هب ىلا لسف « هل بحاص ”ةعمو راصنالا "نم لجر ىلع لخد يب "ىنلا "نا د امنع هللا
 : لی یبلا لاقف - ءاملا ىنعي - هل طئاح ىف لوح وهو ۰ ة راح ةعاع قرف ىو كنا ین ؛ هللا لودر و ؛ لاقف

 لا لوسر اي : "لجراا لاقف « طئاح یفءالا "لوح لجراو ءانغرك "الو نم ىف تاب نام ل دنع ناک نإ
 یبلا برشف « 4 نجاد نم هيلع باح «یام حق ىف بكشف شيرعلا ىلا قلطناف ۰ نش ىف تاب دام ىدنع

 « همم ءاج ىذلا ”لجرا ب رشف دعا م ؛ هيكل
 دق ااو « قوتسم باوبأ ةسمخ لبق هحرش مدقتدقو « رباج ثيدح هيف ركذ ( ضوحلا ىف عركلا باب ) هلق
 ١ نیت رم لجرلا ی ینا ا ةبطاخم ءاثثآ ىف « ءالا لوحي وهو » هلوق داعأ O E م
 بناج نم هلوحي مث هيف هعمجب ضوح كانه ناك هءأكسف « هالعأ ىلا رئبلا لفسا نم هلقزي ناك هنأ رهاظلا نأو
 بناج لإ

 "رابکسا رراغصلا ةمدخ اپ ۹

 "یا ىلع اق "ت تنكد لاق هنع هللا ىضر نأ هن تەم لاق هيبأ نع رمتعم انث دح دادم او - ۲

 : سنأل ؛تلق .انأةكف « اهّئِفكا : اولاقف « را تمرح" : ليقف « خيضفلا - مارفصآ انأو _ ىتمومح مهبقسأ
 اك مف .مرخ تناكو : سنأ نب ركب وبآ لاقف . رشبو بطر : لاق ؟ مهبارش ام

 «ذثموب رخ تناك» لوقي اسنأ مع هنأ ىلا ضعب یئدحو
 وهو « ممرغصأ انأو مهيةسأ ىملا ىلد اما تنك و سا ثیدح هيف ركذ ( رابكلا رافصلا ةمدخ باب ) هلوق

 ةيرشالا لئاوأ ىف قوتسم ثيدحلا حرش مدقت دقو هب مجرت ابف رهاظ

 ءانإلا ةيطغت سي - ۳

 هنأ ءاطع 00 0 - نبا انربخأ ةدابع نب حور انربخآ رروصنم نب قاحسا شر - ۳
 اوكف - میسا رأ - ليلا عنج ناکاذ) : ب للا لوسر لاق » لوقي امهنع هللا ىضر لأ دبع نب راج مع
 هللا مسا اورک ذاو "باوبالا اوقلغاف ٠ . مولف لیلا "نم ةعاس بهذ اذاف « ذئنيح ”رشتنت نيطايشلا ناف « عنایبص
 ولو « هللا مسا اور کذاو عفتینآ :۲ اورءخو « هلل سا اوركذاو کسب رق اوكوأو « ًاقلشم باب ”حتفيال ناطیشلا ناف
 «یدتیاصم او« اش اهملع اوض مت نأ



 ۸ ۰1۲-۵۱۲۱ ثيدحلا

 | وثتطا : لاق نا وز نأ 0 رياج نع ءاطع نع ماه ا لوعامس] نب یوم شم — ۳۶

 ولو - لاق ا -بارشلاو ”ماعطلا ارجو ةيقسالا اوک او ¢ باوبالا اوقلغ و 0 ماهر اذإ "حیاصلا ۱

 « هياع ضر رد ۳

 هیاو < بادالا نم كلذ ريغو باو الا قلغب الا ىف راج ثيدح هيف رکحذ ( ءانإلا ةيطغت باب ) هل

 نم هی مدقت دقو < ةيطذتلا ريمختلا قءمو ۰ بارشلاو ماعطلا اورو « ةيناثلإ ةءاورلا قو € مشينا اورو »و

 هلوق حرش « نالا برش باب ف مدقتو 6 ناذدئسالا باتك ىف قوتسم هو رش فایر ¢ قافا ملي ۵ ثردحلا حرش

 € اذوع هيلغ ضر ٥آ نأ ولو »

 ةيقسالا ثانتخا بيس - ۳

 يهمس ىلأ نع ةبتع نب هلل دبع نب ها دیبع نع ”ىرهزلا نع با ذ ىلأ نا انثدح "مذآ شو - ۰۵

 اههاونأ رَت نأ ىي ,قيقسألا ثانتخا نع في هللا لوسر "یہ » لاق هنع هللا یفر ؟یردلتا

 «اپنم بارشيف
 [ ۰1۱۲٩ : ىف هفرط - ۰1۲۰ ثيدحلا ]

۳ ۴ 7 0 
 نب هللا ديب ینئادح لاف "یرهژلا نع سنوي انربخآ هللا دبع ان ربخآ لتاقم نب دمع اش - 0۲۹

 « ةيقسألا ثانتخا نع ىهي هب هللا وسر تمم , لوقي "ىردخا ديعس ابآ ميس هنأ هللا دبع
 9 م

 اههاوفأ نم برشلا وه : هريغوأ رمعم لاق هللا دبع لاق

 رسكنلاو ءاوطنالا وهو « ةثاثملاو نونلاو ةمجعملا ءاخلاب ثنخلا نم لاعتفا ( ةيقسألا ثانتخا باب ) هلوق

 دقو ةريبك نوكردق ةيرقلا ليقو . اريك وأ ناك اريغص مدآلا نم ذيخاملا هب دارلاو ءاقسلا عج ةيقسالاو . ءانثنالاو

 نبا ) ريبكتلاب ( هللا دبع نيا ) ریفصتل اب ( هللا دبع نع ) هلوق . اريغص الإ نوكي ال ءاقسلاو « ةريغص نوكت

 هللا ديبع ثي دوسي اهات ىلا ها ورلا ف حرصو ¢ دوعسم نبا ىأ ةدحوم اهدعب ةانئملا نوكسو ةلمهملا مضب ) ةع

 اهدعب ىتلا ىف ( للزب هقا لوسر یب ) لوق . اضيأ اجات ین ىف عامسلاب حرص ( ديعس ىنأ نع ) لوق . ىرهزلل

 اهرسك ال امن اهرسكب دارملا ( اونم برشیف اههاوفأ رسکست نأ ىنعي ) هلوق ۰ ۰ یمنب ب هللا لوسر تعم د

 ىبأ نيا نع رضنلا نأ نع دمحأ دنع عقوو ¢ قب رطلا هذه ىف هب حرصب مل ¢ ىنعي « لئاقلاو ¢ اب ابا الو ةقيقح

 كرابملا نبأ وه هللا دبع لاق د ةيناثا ةياورلا ف عقوو « ربا ىف اچردم ريمضتلا راصف « ىنعي » ظفل فذحب بلذ

 نع سفوب نع عوفرملا ىور كرابلا نب هللا ديعو « اههاوفأ نم برشاا وه هريغ وأ » دشار نبأ وه رمعم لاق »

 ىبأ ناو ساو نع بهو نبا قبراع نم ليمامسالا هجرخأ دقو « ددرتلا عم رمعم نع ريسفتلا یورو « یرهزلا

 « ددرتلا فرح هيف اذنك« ابهاوفأ نم برشی نأ برشلا وأ ةيقسالا ثانتخا نع یہ: د هظفاو اجردم اعم بذ

 اذهو « اپهاوفآ نم بردي نأ ةيقسألا ثانتخا نع » ظفلب هدحو سفوي نع بهو نبا قیرط نم سم دنع رهو

 یراپلا ىف م ۰ جاوا م



 0 رشالا باک پب ۹ ۳
ane IS 

 ريسفتلا نأ هرهاظ نكل 3 ثردحلا ف حقو نيظوللا ىأ ف یوارلا نم ك2 هنأ ال ثانتخالا ريس هنأ وهو . هبشآ

 «هلثم 0 لاق نکا هظفل یقعسا لو ىرهزلا نع رمعم نا قازرلا كوع قاب رط نھ اضيأ ملم دنا 0 ريخلا سف ق

 ثانتخ الا ریست نأ ىبناطخاأ مزج دقو : اضيأ جردم وهو « برش 9 اسار باقي نأ ااا ر لاق هنأ ريغ و لاق

 یف عقوو « اپسار باق وأ امف رسكب ديقملا ىلع ابهاوفآ نم برش وهو قلطلا ريسفنلا لمحو ؛ یرهزلا مالك نم

 باس اف ءاقس نم لجر برش » ثيدحلا اذه لوأ ىف بآذ نأ نبا نع نوراه ن. ز نع ةيبش یآن رك ىبأ كلم

 ةبيش أ نب نايثعو ركب با قيرط نم ليعامسالا هجرخأ اذكو « هركذف « کل هنا لوسد یهف « نائج هنطب ىف
 هب ذذ, نع امہقرف ٠ ءاما هنم یصقن هوف هنأ مغلا ف لصالا ىلا درلا لیبس ىلع وهو « مق حج ( اههاوفأ ز هلوق

 ام تضوع ام وکسا با رصالا هاما فذح دعب واولا فذح لمت م ايف ¢ هه ف لاق ول ريمضلا ع ن ءاه لامتتسال

 درفآ اذإ اذهو 6 مق لمقف  iفور اب امبارعإ فاتح ةعمشم ةكرح دازت نكلا فیضآ اذإ ءافلا ىلع رصف نأ زوجو

 ف و ناثطع حبصإ د زعاشلا لوقک رمش ةرورض ی الز ملا عم فاضي الو « تاكرحلا تفك رمضب ىلا فیضا ناو

 مافآ الو مف اول وب مد ۰ ها وفأ و هنوف | ولامف لصالا ىلإ هودر ريغصتلا وا عملا اودارأ اذا » 1 رحبلا

  - ۲۰:.هاقیلا مق نم ربرشلا ساپ
. 8 ۱ FR 

 ءاأ کربخآ اللا ۱ ةمركع ايل لق ۳ لاق وأ اند ناف از لوح للا دبع ْن لع شرح ~~ ۰۷

 € دراد ف کک ۳1

 ىهن » هنع نا یر ةريره ىبأ نع ةمرک نع توبا انريخأ ليعامسا ان دح د لسم اشو - ۸

 € ءاقسلا ف ند ب رشب نآ 22 ىلا

 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ةمركع نع لاخ انثدح عيرز نب ديزي انثدح ددم اشو - ۹

 5 « ءاقسلا ىف نم برشلا نع غیب ىبن : لاق
 6 ماقسلا ىف نم 7 ةءاور ىف عقوو 6 اهدیدشت زوج و ملا فخر مفلا ) ءاقسلا مف نم برشلا باب ۱ هلوق

 نييف ؛ ثانعخالا ةروصإ صاخ یہا نأ نظر الل ابلمق ىلا ةجرنل اب عشب م : يسنملا نا لاق . ارج و مدقت دقو

 ةاور ىف ( ةمركع انل لاق : لاق بوأ أنت درح ( هلوق . اليم راخفلاك نك ال امو هنانتخا نك« ام معي ىلا نأ

 کری الأ ( هلوق . ةقيرط نم معن وبأ هچرخا رو < ةمرکع ان ربخآ ین اینخسلا بو آ ای دح » نادفس نع ىدا

 : لاقف كلذ وت وأ انثدح اتلقف وأ « معن اناقف : الثم هريدقت فذح مالكلا ىف ( ةريره وبأ اهب انثدح راصق ءايشأب

 نم لیعاعالا هچرخآ « ةرب ره ايأ تعم“ , داتسالا اذه نایفس نع رع یآ نأ اور ىف عقوو .ةريره وأ انئدح

 رابجلا دبع ةءاور ىف عقو دقف « نايفس نم هنأكو « ىرارلا نم كش وه ( ءاقسلا رآ ةب رقا مف نم ) هّلوق . هقب رط

 نأو ) هلوق . ةرقلا مق نم هدنع ربع ىنأ نا ةياور قو « .اقسلا ىف نم و ليعامسالا دزم نايف نع ءالعلا نبا
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 نيئيش الإ رکذب مو« ءایشأب کربخآ الا لاق و : ىنامركسلا لاق ۰ ملاظملا باتک لئاوأ ىف هحرش مدقن ( حلا هداج منع
 زوج و ادع نوکب نأ زوم هرامتخاو : یلف . نانا هدنع ملا لفأوأ ةاورلا ضعإ هرصتخاف رثك أب ربخآ هلملف

 نيئيشلا دانسالا اذهب ركذف بويأ نع ديز نب دا ةياور نم روكذملا ثيدحلا دحأ جرخا دقو « انايسأ نوكي نأ

 ركذ ةناف . ءايشأ ةثالث ركذ هنأ ىلع لدب ام اضيأ ىديجلا دنسم قو « اماق برشلا نع ىهنلا دازو نيروكذملا
 وه (ليعامسا انثدح ددسم انثدح ) هلوق . لما هللاو . اهرخآ اذه : لاقو ةيرقلا وأ ءاقسلا ف نم برشلا نع ىبنلا

 بویآ لاق » نثملاو دانسالا اذهب ليعامس] نع دمحأ داز ( ءاقسلا ف نم برشپ نا ) هلو. ةيلع ناب فورعملا
 ليعام“ا نع ىسوم نب دابع ةباور نم ىلع امالا هجرخ أ اذکو ,ةبح تجر ءاقساا ف نم برش الجر نأ یشنأف

 مس مل اهواز نال حيحصلا طرش ىلع تول ةروكذملا ةدايزلاو هتدايزب «كردتسملا و ىف ثيدحلا جرخأف جلا موو

 ناو ه هرخآ فو ؛ عوفراا وحنب ةمركع نع مارهو نب ةلس ةياور نم هجام نبا امجرخأ نكل « ةلوصوم تسداو

  یهلا دعب مقو كلذ نأ ىف حرص اذهو « ةيح هنم هياع تجرش هثنتخاف ءافس ىلا ىهنأا دعب لبللا نم ماق الجر

 ىهنلا لوق عق و كلذ نوكي نأب عما نك و« ىبناا بس ناك كلذ نأ ف بئذ أ نبا ةياور نم مدقق ام فالخم

 “م رحت ال هب نت انه ىهنلا نأ لعاوقفتا : ىوونلا لاقو . اديك أت ىبنلا دعب اضبأ عفو مث« ىمهنلا بابسآ نم ناكف
 ءاوفأ نم برشلا زاجآ هنأ كلام نع هريغو نبتلا نأ لقن دقق « هركذأس امل رظن قافتالا لقن فو « لات اذك
 ال ناك هنأ لایت, رينا نيا هنع رذتعاو ٠ لوقلا !ذه در ىن لاطب نا لابو « یه هيف ىغلبي :  : لات و برثلا

 « ىلوأ لوقلا اذه هنع راذتعالاف « رهن هيف هفلبي مل هنأ كلام نع لقللا عم لاق اذک « میرحتلا ىلع هيف یه لمع
 : مل: تلق . كلذ ىف ةصخرلا ثيداحأ ةي رئال ىلا اذه نوک دموب ء : یرونلا لاق « یهلا هغلب نم ىلع ةمئاق ةجحلاو

 حجرأ یبف ‹ هلوق نم ايلك یہا ثداحأو « د هلعف نم الإ زاوجلا ىلع لدي ام ةءوفرملا ثیداحالا نم ءىش ىف رأ

 هتمصعلف الوأ امأ < لب هنم نومأم هنأ ىضتقي كلذ ىف ءاململا هرکذ ام عيمج ناف ء كلذ نع یمن ةلع ىلا ان رظن اذإ

 ال هنأ نم مدقق ام انف « ىا ةلع ىف درو ام قايسب كلذ نایب و ءاملا بص ىف هقفرلف اناث امأو « هتبكن بيطاو
 الم ول هنأ ىضتقي اذهو « رعشإ ال وهو براشلا ۳ ل ديف ءاقسلا فوج ىف ءالا عم ماوما نم ءىش لوخد نمؤي

 أم امنمو ؛ یپناا هلوانفب ال هنم هبرشف هلح برشي نأ | دارآ ا! مث كح اطبر هطبر مث هيف لدي ءالا دهاشإ وهو ءاقسلا

 نآ ىضتقي اذهو « هلن كلذ نال ءاقسا ف ده برشا نأ يه ١ ظفلب ىوق دنسب ةقئاع ك ثيدح نم کاملا هجرخآ

 نم هف لخ اد ةبرقأا نم بص نم امآ « ءاقسلا ن 9 هممب رشاب رآ ءانالا لخاد سفنتيف برشپ نم اصاع یهلا نوکی

 هب قرشب نأ نما الف هتجاح نمرثك أ هنم بصمت ءاملا هجاذي دق ءاقسلا مف نم برشي ىنلا نأ امو الف ةسامب ريغ

 .. ادج ةهاركلا ىوقت ابعومجمب و  ةها رگلا توبث ىف نكت ةئالثلا نم ةدحاوو : ىبرعلا نإ! لاق « هبايث لتبت وأ

 صني وأ ناويح ءاعولا ف نوكي نأ یثخم : ليقف سهلا ةلع ىف فلتخا : هصخام ام ةرج نآ نب دمت خيشلا لاقو

 راخم نم ءاقسلا مهب قلمتي ام دأ كاله ببس ناك اه رف بلقلا ءازاب ىتلا ةفيعضلا قورملا عطقي وأ هب قرشيف ةوقب
 ةعاضإ نم ن وكف ةداعلا .: لذي دغي ءاعولا نال وآ ريغ ه.ذقمیف براشلا قير نم ءاملا طا اخ ا وأ سفنلا

 ايفر ةهاركلا ىضتقي اب اعفو رومالا هذه عومجم ىب نوكي نأ دمج ال هنأ هقفلا هيضتقي یذلاو : لاق . لالا
 ىهنلا تربثا ميرحتلاب مزح نبا مزج دقو ؛ ميرحتلاب لوقلا حيجرت كلذ لثم ىف ةدعافلاو « ميرحتلا یضت ام



۹۲ 
 ةبرشآلا باتک ۷6

 ةجايإلل ان ىهنلا ثيداحأ نأ دحأ بحاص مرا ركب وبأ قلطأو « ةحابإلا لصأ ىلع ةصخرلا ثيداحأ لمحو

 نمو : تلق . زاوجلا خسنف ءاقسلا مف نم برش ىذلا نطب ىف ةبملا لوخد عفو ىح كلذ نولعفي الوأ اوناك مهنال
 یلاق ةشيک هتدج نع ةرمع ىنأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم هحح و ىذمرتاا هجرخآ ام زاوجلا ىف ةدراولا ثيداحألا

 یذمزااو دراد ىبأ دنع سينأ ني هللا دبع نع بابلا فو « ةفلعم ةيرق ىف نم برش لب هللا لوسر ىلع تلخد »
 قرف ول : ىذمرتلا حرش ىف انخیش لاق « ىوادطلل ىتامماو ىتاريطلاو دحا دنسم قو « لئامشا » ىف ةلس ما نعو

 الف هغكب لوانتلا نم نكمتي مو ارسيتتم ءان] برشلا ىلا جاتحا دحي مو ةفلعم ةب قلا نوك-: نأك رذعا نوکب ام نيب
 : تلق . ىلا ثيداحأ هيلع لمحتف رذع ريغل نوكي ام نيبو ؛ ةروكذملا ثيداحألا لمحت كلذ لعو ذئنيح ةهارک

 قلطم نم برشلا نم صخأ ةقلعلا ةيرقلا نم برشلاو ةقلعم تناك ةيرقلا نا اف املك زاوجلا ثيداحأ نأ هديؤيو
 امج ةرورضلا لاح ىلع اپلحر . اهدح و ةروصال كلت ىلع لب اةلطم ةصخرلا لع زاوجلا راغأ ىف ةلالد الو « ةبرقلا

 لمت : لاقف انخیش هيلا راشأ ام وحت ىلا فرملا نبا قبس دقو ۰ لءأ هقاو خسنلا ىلع املح نم ىلوأ نيبخلا نيب
 هلفشا نكمتي مل نکل هدوجو عم وأ ءانإلا مدع دنع امإو برجا دنع امإ ؛ ةرورض لاح ىف للي هرش نرکب نأ

 تناك اذإ ام ىلع لوح ىهنلاو « ةوادإ نم برش نوكي نأ لمتحيو : لاق مث « ءانإلا ىف ءاقلا نم خيرفتلا نم

 ررضلاو « اهف ماوملا نم ءىش دوجو عنتم ال ةريغصلا ةبرقلاو ۰ لاق اذك « ماوا دوجر ةنظم اهال ةريبك ةبرقلا
 معا هللاو ‹ اریقح ناک ولو هب لصحم

 ءانإلا ىف سفنتلا نع ىبنلا تسيسساب - ۵
 لویو لاق » لاق هيبأ نع دا یآ ن ها دبع نع ی نع :نابیش ای لح عن وأ شم — °۰

 1 "دحا جم : اذإو «هنیمیب هرکذ حسم الف ع دحالاب اذإو «ءانإلا ىف سنتی الف 1 "وا برق اذإ : لس هلا

 € هنیمیب حسعب الف

 هلوق ۰ ةدابطلا باتک ىف هحرش مدقت دقو . ةداتق ىبأ تیدح هيف رکذ (.انإلا ىف سفنتلا نغ ىلا باب ) هلوق
 ىف خفنلا نع ىلا هيبأ نع ةداتق ىبأ نب هللا دبع نع رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نبا داز ( ءانإلا ف سفنتي الف )
 نأو., ءانالا ف سفنش نآ ی 2 ىنلا نا, ىذمرتلاو دواد نآ دنع ساره نبا ثيدح نم دهاش هلو « ءان الا

 هل لصح ار ۵ ءان الا ىف سفنتلا نع ىلا اذكو < ثيداحأ ةدع .از الا ف خفنلا نع ىبنلا ىف ءاجو « هيف خفت

 تا وأ ,ةضمضلاو كاوسلاب هدبع دعبل وأ ءالثم لوك أم مفلا ریذتم ناكسفنتملا نوکسل امإ . سفنلا نم ریفآ
 سفنتلا نم دشآ اهلك لاوحالا هذه ىف خفنلاو , ةدمملا راخبب دعصب سفنلا

 « ةيالث وأ نيّسفنب برملا اپ بس

 لاف ها دبع نب ةما قربخأ لاق تبا نب رر ان دح الا مین واو م ۳ شرح بس ۷

 « ائالث سنتي ناك ین يبلا نأ مءزو . ائالت وأ نيت رم ءانإلا ىف سم سنا ناک» ا 5 5 ۰ 5 رل ۱



 ثيدحلا 0٩۳۱ ۹۳

 «سفنتي ناك » بابلا ىف هدروآ ىذلا ثيدحلا ظفل نأ عم ؛ مجرت اذك ( ةثالث وأ نيسفنب برشلا باب ) هلوق

 سفنتلا نع یجناا ىف حرص لوألا ذإ « ضرامتا امهرهاظ نآل هلبق ىذلا و بابلا ثيدح نيب عمج نأ دارا هناکن

 نم ىلع لعفلا ةلاحو « ءانالا لخاد سفنتا ىلع ىلا ةلاخ : نيت'اح ىلع امبلمل « سفنتلا تبث ىناثلاو هانالا ىف

 : رينملا نبا لاق . ءانالا نم برشلا ةلاح ىف سفنتب ناكهريدقت ىناثلاو «"یبناا نم هرهاظ ىلع لوالاف « هجراخ سفنت

 درج كلذ نع ىراخبلا ینغآ دقاو ء بنطأف امهننب عملاب باجأو ۰ نيثيدحلا نيب ضرامتلا لاؤس لاطب نا دروأ

 لمف « نيسفنب برشلا » ىتاثلا ف لاقو « هراذقتسال هنع ىبنااو سنت افرظ لوالا ىف ءانإلا لعجل : ةجرنلا ظفا

 كلذب فرعف . ءانالا جراخ ةثالث رأ نيسفنب نيب رشلا نيب لصفب لب دحاو سفن ىلع رصتقب ال ىأ « برشلا سفنلا

 لمح ناو : لاق « ءانالا لخاد هيف ال بارشلا ىلع ىأ سفنتب ناك هنأ ینعلا : ىل,عامسالا لاتو . ضراعتلا ءافتنا

 مث . ىلوأ نكمأ امهم عمجاو « خسنلا مدع لصالاو « ةلاع ال اهوسنم امهدحأ زاكو نيفلتخم نار دملا راص اذه لع

 ىف خفنلا نع ى عقر ىنلا نا د هقيرط نم ماملاو هحععر ىذمرتلا هجرخأ ام وهو « ديعس قآ ثيدح ىلا راشأ

 نبأف لاق ؛ دحاو سفن نم ىورأ ال ىتاف : لاق . اهقرهأ : لاق ١ ءانالا ىف اهارأ ةاذقلا : لجر لانف « بارشلا

 دارأ اذاف « ءانإلا ف سفنتي الف کدحآ برش اذا و همنر ةر ره ىلأ ثیدح نم هجام نالو « كيف نع اذإ حدقلا

 رايتخا ىلعو زاوجلا ىلع لاد اذه ىف ةياورلا فالتخا : مرثألا لاق . « ديرب ناكنإ دعيل مث ءانالا «منيلف دومی نأ

 هجراخ سفنتب نأ دارملا سيلو « ءانالا لخاد هسفن لي ال نأ ءانالا ف سفنتلا نع ىهنلاب دارملاو « ثالثلا

 بيسان ب ديعس نع زاوجلا ةبيش ىنأ نا جرخأو .دحاو سفنب بركلا زاوج ىلع كلاا هب لدتساو . ةحارلا بلظ

 سفنب 7 رشيلف هاش ناو سفن مل نم امأف « ءانالا لغاد سف:داا نع ىه ۱«! : ز زملا دمع نب رهع لاقو . ةفئاطو

 هجرخأ اعوفم ةداتق یآ ثيدح نم دحاو سفاب برشلاب مآلا درو دقو . نسح ل.صف: وهو : تلق . دحاو

 « تباث نا ءار اهدعب یازلا نوكسو ةلمبملا حتفب (ةدزع انثدح) هلوق . درکذلا ليصفتلا ىلع لو“ وهو ك املا

 هللا دبعو ىمطخلا ديزي نب هللا دبع همال هدج نم عس دقو « ةرصبا لزل ةنيدلا نم هلصا یراصنآ ريذص ىعبات وه

 ىف سفن ناك) هلوق ۰ رخآ ايعبات هيف هسبات خيش ناك ناو تايثالثلا كح هل دانسالا اذبف « امهريغو ىف را ىنأ نا

 نیسفن نم یود نإ لب ةراا ىلع رصتقي ال كلَ ناك هاو« می ون ءوأ» نرکست نأ لمت (۱ال: وأ نیت ءانإلا

 دوک ذلا ثيدحلا هيوهار نب قل جرخأ دقف . كل, وأ , نوكم نا لمتحيو « ثالثنالاو اني تكا

 نع فيعض دنسب ىذمرتلا جرخأو « وأ لقي مو ءاثالث سفنت, ناكو ظفلب ةررع نع ىدب» ن نمحرلا دبع نع

 وهف اظوفحم ناك ناف « « ثالثو ىنثم اوبرششا نكلاو « ريعبلا برش اک ةدحاو اون رشت ال و همزر مايع نا

 سفنق برش اذا ناك لي ىنلا نا د انی! ضايع نبا نع فيعض دنسب اضيأ جرخأو . عيونتلا نم مدقت ام ىوقي

 . برش دق نوکسف برشاا ءانثأ ف سفنتلا هب دار نأ لمتحم لب نيترملا ىلع راصتفالا ىف امذ سيل اذهو « نيم

 يآ قيرط نم نت دلا باحصا ر لم جرخأو . عقاولا ةرورض نم هنوك-) ريخالا سفننلا نع تكسو « تارم ثالث

 قو «لسم ظفل «اراو أمأو ىورأ وه : لوق.و ال ءانالا ىف سفنتب ناک ل ىثلا نا د سنأ نو ماع

 « اير رثك | ىأ زو ہہم ريغ ءارلا رسكب ىرلا نم وه « یودآ , هلرت و ىورأ هلوق لدب « انها » دواد ىبأ ةياور

 روحيو ابحتفب ارگ ءارلا حتفب ماعطلا أسم لاقي « ةءارملا نم هاب « سا و و « ةلکاشمل ازومپم أرقي نأ زوحيو



 نم زاب « انها هو . شطهلاو ىذالا نم “یر ىأ .ربلا نم وأ ةءاربلا نم رمحلاب ءأربأ هو « ابرم راص اهرسك
 عقأ هنأ كلذ نم ذغ و و . ىذأ وأ شطع وأ ضرم نم ایربم وأ الاس ىأ ایر اب رم اثینه ريصي هنأ ینعلاو « "نما

 ىلع لدي اذه ىف لیضفتلا لمفأ لامعتساو . ةدعملا دربو ءاضءألا فمض ىف ارثآ لفأو منا ىلع ىوفأو شطعلا
 : بابا لاق : هب زال دحاو سفن ی برشآ نع یهنا نأ هدو ذخ ی و ؛ روکذاا سا ىف الخدم كلذ ىف نیت رمل نآ

 هفاعيف قررلا نم ءىش هيف عقب دق نأ لجأ نم « بارشلاو ماعطلا ىف خفنلا نع .یمااک؟برشاا ف سفنتلا نع یہا
 عم برشو لكأ اذإ اذه لو « سانلا رثك أ عابط ىلع ةبلاغ ةداع كلذ لدم ىف رذقنلا ناك ذا . هرذفتيو براشلا
 ىلوألاو : تلق . سأب الف هلوانقب ام اثیش رذ_. ةئب ال هنأ لب نم وأ هله عم وأ هدحو لكأ ولامأو « هريغ
 : یفرعلا نبا لاقو . كلذ وعن وأ ءانإلا نم رذقالا لص وأ ةلضن لضفن نأ كلذ عم نمي ال هال, عنلا ممصت

 هسفن ةصاح ىف هلمف ناف « هرذقتب ام هاخآ لواني نأ لجرلا ىلع مرح نكلا و « قالخالا مراکم نم وه انژالع لاق

 ىف سفنتلا نع یہا ینعم : ىطرقلا لاقو . مارح شفلاو , شغ وف هلعب مل ناف ۰ هلميلف ءابإ هلوانف هريغ ءاج مث
 « دحاو سفنپ برشلا زوج سفنتي مل اذا اذه لعو « ءاملاب قلعتن ةجرك ةحئار وأ قازب نم هب رذقتي الل هان الا

 اضراعم مهضعإ هلهچ دق « ائالث برشلا ىف سفنتي ناک و ینا لوقو : لاق « ناطيشلا برش 4 اةلطم عن ليقو ٠

 : ( ةلكن ) . ءىش هنم رذقتب ال ناك هنال هصئاصخ نم هنأ ىلإ أموأ نم مهنمو ۰ زاوجلا نایب ىلع لمحو « یه
 ءانالا یندآ اذا « سافنأ ةثالث ىف برشی ناك لب ینا نا د ةر ره ىفأ نع نسح دنسب طسوألا ىف ىناربطلا جرخأ
 دوعسم نا ثيد_ح نم دهاش هلو « هچام نبا ی هلصا و « اثالث كلذ لعفی . هللا دج هرخآ اذاف . هللا ىمسإ هيف لا

 اذإ اودحاو « مب رش منا اذا اوو » لبق هيلا راشلا سابع نا ثيدح رم ىذمرثلا جرحار  یفاراهلا و رازبلا دنع

 ءادتب الا ىف هب دارملا نركب نأ لماګو < روكذملا ةريره نأ ثيدحل ادهاش نوكي نأ لمتمي اذهو « مءفد منا

 رعأ تاو . طقف هاهت الاو

 بها رتينآ ىف برشلا بيسي - ۷
 «یادلاب ةفيذح ناك » لاق يليا ىلأ نبا نع جملا نع ةبعش  ايئدح رع ن "صفح ازم - ۲

 اناهن یبلا ناو . تن ملف هتیهم ثآ الإ ومزآ ل ىلإ : لاقف هب ام ةضف حدقب ناتهد هه « قنا

 « ةرخآلا ىف ما نهو « اينالا ىف مه "نه : لاؤو « ةضئلاو بهذلا نأ ىف برشلاو جایی و ريرخلا نع

 ىف دعب هب حرص ام کلا ركذ نع ینغتسا هن أكو « ةجرتلا قلطأ اذك ( بهذلا ةننآ ف برشلا باب ) هلوق
 یهلاب بابلا ثیدح ىف غرصتلا عقو دقو . ةحابإلا لیاد موقي ینح ميرحنلا ىلع مب ىنلا ىم نأ ماكحالا باتك
 ةيواعم نع الإ ةضفلاو بهذلا ةينآ ف برشلا مرح ىلع عامجإلا رذنملا نبا لقن و « كلذ ىلع دیسولا ىلا ةراشإلاو
 هيزثتلل هيف یهنا نأ ةلمر- ىف هص نع لقنو مدقلا ف یعفاشلا نعو ۰ ىبناا هغلبب مل هن أكف نيعباتلا دحأ ةرق نبا
 هب قئاللا اذهو : هنع هب عطق نم هباحصأ نمو ميرحتلا ىلع ديدجلا ىف صفو : مجاعالاب هبا نم هيف ام هتاع نآل

 « روكذملا ثيدحلا هغي نأ لبق ناك هلملف هنع لقن ام تبث اذإو . ياب ىذلا ىف یاب اک رانا اب هيلع دمعولا توبثل
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 ذاخت) مرغ ةلمرح ىف هصن نع ةاكزلا باتک ىف لقن ,ببرقتا, بحاص نأ ةلمرح ىف همن نع اضيأ لقنلا موديۇيو

 ؛ اماع افق تنال املا راشملا لاو « ی را لالا مرحتف ذاتالا مرح اذإو ٠ ةضفلا وأ بهذلا نم ءانإلا

 . نيدقنلا قييضت نمو « فرسلاو ءاليخلا نم وأ ؛ ءارتفلا بولق رسك نم هيف ام اهتم : للع ةدع ىبل اورکذ لب

 هجرخآ « ىليل ىبأ نبا تعمس و مكحلا نع ةبعش نع ردنغ ةياور قو « نمحرلا دبع وه ( ىيا ی نبا نع ) هلوق

 ةفيذح عم تشک » لی ىبأ نبأ نع ديزي قيراط نم دخأ دلع « ( نئادملاب ةفيذح ناك) هلوق . ىذمرتلاو لسم

 كولم نكسم تناك خسارف ةعيس دادغإ نيبو اهني ةلجد ىلع يظع دلب وهو « ةنيدم عمج ظفلب مسا نئادملاو « نئادملاب

 ليقو ةرشع تس ةنس رج ةفالخ ىف صاقو نت نر دعس دي ىلع امحتف ناکو ؛ روپشلا ىر.؟ ناوب) او « سرفلا

 هاقأف ىقستساف ) هلوق ۰ ناهثع لشق دەب تام نآ ىلا نامش مث ربع ةفالخ ىف اهیلع الءاع ة ذس ناک و « كلذ لبق

 ىف مقوو « ةيسرافلاب ةيرقلا ريبك وه « فاق مث ةنك اس ءاه اهدعب ار زوحيو ةلمبلا لادلا ركب ( ناقهد

 فيس قیرط نم ةمءطالا ىف مد-ةتو « جاع وأ: ناقعد نم ةقيذح قستسا » ةبعش نع عیکو نع دمحأ ةياور

 ٠ ثحبلا دعب همسا ىلع فقأ لو « موج هاقسف : قستساف « ةفيذح دنع اوناك مهنا » ليل ىلأ نبا نع دهاجم نع

 هللا دع قی رط نم مسلو : ةضف نم ءاناپ » هيف ىراخيلا خيش صفح ند دواد ىنأ ةياور ىف ( ةطف حدقب ) هلو

 ةبعش نع برح نب ناماس نع سايللا ىف قأبر « ةف نم ءانإ ىف بارش ناقهد هما ةفرذح دنع اذك و مکع نبا

 ىف هب یرف » ظفاب هبلب ىذلا ىف قأيو « هب هفدغ ه عيكر ةاور ىف ( هب هامرق) هلوق ۰ ۰ ءانإ ىف ءا » ظفلب

 دنه هلدأو ,زبعامالا ةباور ىف از « ههجو هب بیصب نأ ولأب امو ىلبل ىنأ نبا نع دیز ةءاور نم دحالو « هبجو

 هرسك أ مله ةروكذملا لیعامسالا ةياور ىف ( هتفب لف هتیهن لآ الإ همرأ مل فز : لاقف ) هلوق . هرسكف هب هامزف : لم

 تمدقت ىنأ الو و دیزب اور و « رذتعان موقلا ىلع لبقأ مث » عیکو اور ىو« لبقی ملف هتيم فأ الإ

 هدعإ ىذلا ىف ىتأيو « هيف ىنيقسي ال نأ هتيمأ ینا » ميكع نب هللا دبع ةباور ىفو . اذه هب لعفآ مل نيم وأ قم هيلا

 « اميل نع ىلا نابپب حيرصتلا سايللا ىف قأيس ( جابيدلاو رب رحلا نع انا ال ىذلا ناو ) هلوق  هیف دیزم

 الو اوبیشت ال د ظفلب هيلي ینلا ىف عقو ( ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برشلاو ) هلوق . وه ام جاییدلا نایب هيفو

 برشلا ىلع راستقالا 4 ذح نع تاباورلا مظعم ف عفو اذک , محلا نع رخآ هچو نم دمحأ دنع اذككو «اوسيلت

 «اهف لكؤي نأو  ةضالاو بهذلا ةبنآ ىف برش نأ ید ظفلب ىليل یآ نبا نع ده اج قب رط نم دحآ دنع عقور

 اذک ( ةرخالا ىف مل نهو < ًايندلا ف مه نه : لاةو) هلوق . همأي ىذلا پابلا ىف ةبلس مأ ثبدح ىف هو قأيو

 هيف ىراخبلا خيش رع نب صفح نع دراد ىنأ ةءاور قو : نيعضوملا ىف نوذلا دیدشآ و ءاها مضإ « نه د ظفلب هيف

 لسم ىف هلصأو ىليعامسالا دنع عقوو ٠ ةبعش نع ردنغ ةياور ىف اذكو ٠ ةيئاتحتلا مث ءاطا رسکب « یه د ظفلب

 هلوقب ىنعم ا اعو هاب] مهاممتسا ةحابإ « ایندلا ىن » هلوقپ دارملا سيل : ىليعامسالا لاق . رکذ ام عیج ىأ هد

 ىلع كسل ةافاکم هنولمعتست ىأ ةرخالا ىف مكاو هلوق اذ کو . نييلسلا ىرل ةفلاخع هنولمعت سي نيذلا م ىأ «محلد

 ینلا نأ ىلا ةراشإ هيفنوكي نأ لمتحو : تاق . هلامعتساب مهتيصمم ىلع مهل ءازج كا وأ همنع و 1 ايندلا ىف هكرت

 اذه ىف عقو لب ‹ رولا سابا ىف هلثم ىتأيو : رخلا برش ىف مدقت اک ةرحالا ىف هاطاعتي ال ايندلا ىف كلذ ىطاعتي

 ۱ ۳ اك هليق ىذلا ىف هنيب أس ام هصوصخم



 ةبرشألا باتک - ۽ ۹

 ةضفلا ةينآ ساپ - ۲۸

 لاق لی ىأ نا نه هام نع نوع نبا نع ریدع یآ نا اد دح ی 2 دمع اشو - ۳

 « جابيكدلاو ريرحلا اودبل الو « ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف اوب رشنال : لاق هی یبلا رك ذو ةفيّذح مم انج رخ »

 «ةرخالا ىف كلو ءاينأللا ىف ملاهساف

 هلا دبع نع رم نب هللا دبع ن دیز نع عفان نع سنأ نب "تام ىن'دح لاف ليا شڪ - ۰
 ىف برش یذلا , لاق کک ها لودر نأ ب یبنلا جود ما نع قب فصلا رن نج را دبع نبأ

 « مترج ران هنطب ىف رج رج اع إ ةضلا من

 نب دبوس نب ةيواعم نه ماس نب ثسفألا نع ةناوع وبأ انادح "ليها نب یموم ازم - ۰
 عابناو 6 ضیرلا ةدايعب انما ۱ ميس نعانامو ¢ مس ب هللا لوسر ان یما » لاو بزا ن ها نع نارق

 نع و ٠ مقا راربإو « _مولظملا رصاو « مالساا ءاشنإو « یعاا ژپاجاو < سطعاملا تیمشتو « ةزانلا ۱

 « ريرملا سال نعو « "یو « ربرايلا نعو  ةضفالا ةين أىف : لاق وأ - ةضفلا ىف برشلا نعو « بهذلا میتاوخ

 4 قربتسالاو « جابيدلاو

 ركذو ةفيذح عم انجرخ ) هلوق . ةفيذح ثیدح لرالا : ییداح أ ةثال هيف ركذ ( ةضفلا ةينآ باب ) هلوق
 . هجرخأو ,هقيرط نم یراخبلا هجرخأ ىذلا ىدع ىنأ نبا نع دمحأ هجرخآ دقو : ارصتخم هركذ اذک ( زو ىنلا

 ىلا ةفب ذح م تجرح 0 ظفلب نوع ۳۸ هللأ دمع نع اههالكو ذاعم 4 داعم قيرط نھ لسم ف هلصأ و ليعامسالا

 نإ اناف ءاوتكسا : انلقف لاق ء هجو ىف هب یرف « ةضف نم ءاناب ناقمدلا هاتاف ء قستساف ء داوسلا اذه ضعب
 ىنأ كلذ : لاق . ال : انلق ؟ هبجو ىف اذب تيمر مل نوردنآ : لاق كلذ دعب ناک ان . انتكسف لاق . انثدحم مل هانلأس
 ىف الو هذاعم ةياود قو : دو لاق تضفاو بهذلا ةينآ ىن اورد ال : لاق هنأ عقب ىنلا ركذف لاق . هتیهن عنك

 .ىعبان وه ( رع نب هللا دبع نب ديذ نع ) هلوق . سيوأ ىبأ نبا وه ( ليعامسا ) هلق «ىناثلا ثيدحلا .  ةضفلا
 هلك دانسالا اذهو . نیش دملا نذه ىوس یراخبلا ىف هل سیلو ۰ رع مالسإ ىف هسيبأ نع هتياور تمدقت « هه

 نب ليعامسا موفل اخو » لسم دنع كلذو امهريغو بويأو ةبقع نب ىس وم هيلع عفان نع اكلام عب ات دقو« نوين دم

 نا او ۱ یاسفلا هجرخآ ۰ نمرلا دبع نب هللا دبع نع عفا نع هلعج هدانسإ ىف اديز ركذي لف عفان نع ةيمأ

 عنب ةيفص نع عفان نع قاوعأ نب دم لاقو . ليعامسا درفناو اوعمتجا دقو ظافح مهر ايم الو « تاقثلا نم داز

 لوقو « ةلس مأ لدب ةشتاع نع لاقف هفلاخ نکل ةيفص ىف عفا نع مهار ا نب دعس هقفاوو < ةلس ما نع ديبع ىنأ

 نع عفان نع » لاقف داور ىبأ نب زبزملا دبع ذشو : نيدانس] هيف عفان لملف اظ وفحم ناك ناف « برقأ قاحا نب دمج

 : لاقو یاسنا حیا جرخأ ربع نبا نع عفان نعالاقف ةداجلا زاغلا نإ ماشهو نانس ني درب كلسو «ةريره ىلأ
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 نبا وه ( قيدصلا ركب ىنأ نإ نحرلا دبع نب هقا دبع نع ) هلق . هعبات نمو برا ةاور هلك كلذ نم باوصلا

 ىراخبلا ىف هلام ةقث وهو ‹ ةيمورخلا ةريغملا نب ةيمأ ىنأ تنب ةيبرخ همأ « ثيدحلا اذه امنع ىور ىلا ةملس مآ تخأ

 دبع نب ها دبع نع ةرم نب ناهثع قيرط نم ملم ةياور ىف ( ةضفلا ةينآ ف برش ىنذلا ) هلوق ۰ ثيدحلا اذه ريغ

 أر عفان نع ىرمعلا رع نب هللا ديبع نع ربسم نا ىلع ةيآور نم هلو . ةضف وأ بهذ ءانا نم برش نم » نهرلا

 هلوق . لک الا ىنعأ « ةظفللا هذجب رسم نب ىلع درفت ىلا ملم راشأو « ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برشب و لك أي ىذلا

 هددري توص وهو ةرجرجلا نم ءار مث ةرو دك. م مج مث ءارلا نوكسو ميجا حتفو ةين احلا مضب ( رجرحب امار

 ءرجرحي نم ةيناثلا ىجا رسك ىلع اوةفتا : ىووذلا لاق : سرفآ كف ىف ماجللا توص وحن جاه اذا هترجنح ىف ريعبلا

 رج رگ ىور : لاق هنأ هدلاو نع حاكرفلا نا کسو < ابحتف كح بهذلا ىلع همالك ىف ةرح نب قفوملا نأب بقع و

 لاقف هذيملن حتفلا ىفأ نبا كلذ در معن خیر ون دهاوش » ىف كلام نا هزوج اذکو « لوعفلاو لعافلا .اذیلا ىلع

 نم دحأ دنع هدچآ لق لوعفلل اینم هاور ادحآ یرآ نأ ىلع ی شک دق : نا اذه ىلع مالكلا ىف همج ءرج ىف

 ام : لاقف یهنوبلا نيسحلا ابآ تلاسو « ةاورلاب ةيانع مهل تسیل نيذلا ءابةفلا نم هانعمس اماو  تیدملا ظافح

 كرت ىلد ائيدحو ادق ظافحلا قافتا دعببو : لاق ۰ لعافل اينوم الإ یرذنلا انخيش ىلع الو ىدلاو ىلع هتأرق

 اضيأو : ةجاح ريغب هيلا راصي الف عرف لوءفملا ىلا هدانساو لصالا وه لءافلا ىلا هدانساف اضيأو : لاق , ةثباث ةاور

 وأ ۰ هتراقحل وأ هفرشل وأ . هيلع وأ هنم فوخت اذا رآ . هب لمجال وأ هب ملعلل اما لعافلا فذحي : اولاق ةيب رعلا ءاملع ناف

 ىنمع ةرجرجلا نأ ىلع ران بصنب رثكالا عفو ( منج ران هنطب ىف ) هلوق . كلذ نم ءىش انه سيلو « نو ةماقال

 نأ ىلع عفرلا ءاجو « عرجتي وأ بصي ىأ برادا لءافلاو ةي وعفملا ىلع بصن « ران » نوكيف عرجتلا وأ بصلا

 اعان» ظفلب لسم دنع ةرم نب ناهثع ةءاود هديؤيو « ربشأ بصنلا : ىوونلا لاق ؛ نطبلا ف توصت ىتلا ىف ةرجرجلا

 ريخ هنأ ىلع عفرلا ديسلا نباو « هيلا ىدع لمفلا نأ ىلع بصنلا ىرهزالا راجأو «منیچ نم اداث هنطب ف رجرحي

 1 رحاس ديك اومنص امنإ ) وحن وهو « لمعلا نع نآل ةفاك ةدئاز ءام د لمج بصن نمو : لاق ؛ةةوصوم امو نإ

 هنطب ىف توست راثلا نإ لوقو . نا نم ام لصفب خسنلا نم ءىش ىف حقی مل هنأ هعفدی و . هعفرو دیک بصنب ”ىرقف

 كلاثلا ثيدحلا . قم ال رظن نا فو , ليف اذک « اش توص ال رانلا نال ؛ هيبشت زاجم ةرجرجلاب ريعبلا توصي اک

 س٠ كش ( ةضفلا ةينآ ىف لاق وأ ةضفلا ف برشآ نعو ) لوق ۰ « عج! يب هلا لوسر انمآ ه ءاربلا ثيدح

 ىف هلثمو « ةرخالا ىف اهبف برشي مل ايندلا ىف امف برش نم هناف د ءاربلا نع ىرخأ قررط نم ملم داز . ىوارلا

 ةنجلا لهأ ةينآو « ةرخآلا ىف امهيف برشي مل ایندلا ف بهذلاو ةضفلا ةينآ ف برش نم و هسفر ة ريره ىلأ ثيدح

 قلعت ام ىقأيو . بدالا باک ىف قوتسم ءاربلا ثيدح حرش أي سو ‹ یوق دنسب ىئاسنلا هجرخآ « ةضفلاو بهذلا

 ةضفااو بهذلا ةينآ ىف برشلاو لک الا عرعت ثيداحالا هذه ىفو ۰ ىلاعت هللا ءاش نا ساجللا باتک ىف هنم سابلاب

 لاق « ءىش ىف اه حیبآ ىذلا نيزتاا نم سيل هال ءاسنلل ىلحلاب كلذ نحنل, الو « ةأرما وأ ناك الجر فاكم لك ىلع

 امهانعم ىف ام ام قحلي و  برشلا و لكالا ىف ةضفلاو بهذلا ىلاوأ لاممتسا ميرحن ثيدحلا ىف : هريغو ىطرقلا

 كلذ تحابأف تذش ةفئاط تبرغأو « رولا لاق اذمو ٠ تالاممتسالا هوجو رئاسو لحكتلاو بيطنلا لثم

 ىف ةدايزلا ىلع فن مل هنال برشلا ىلع هرصق ن» مهئمو ۰ برشلاو لک الا ىلع ميرحتلا رصق نم مهنمو « اقلطم

 را عض ۵ ۱۰ ج۱۴ س م 0



 ها تستی س ین ته ةبرشآلا باتک ۷« ۱ دم
 لبثد 5 مه اما و محل یه هلوق هدب وب و « ام لا عجرب كلذ نأ : لس عملا ةلع ىف فلتخا و : لاق ٠ لک لا

 سانلا ىديأب امهتلق لا یضفیف امهنم تالالا ذاختا زاجل امهلامعتسا حيبأ ولف . تافلتلا يقو نامثآلا امت وكل
 لخآل فرصتلا !وعنم ولف « سانلا نيب لدملا رارظال فرصتاا مهتفيظر نیذلا ماکح اب یازغلا هلثمو <« مچ فوجی

 اذه ىلع در و . سانلا هب عفتني ىذلا فرصتلا نع امل سبح ندا نم یاوالا ذاختا ىف اذكف « لدملاب كلذ
 ىلع وبأ حرص هب و « ةيمفاشلا دنع ةحجارلا یه ةلملا هذهو . هنع لاصفنالا نك.<و , نیدقنلا نم ءاسنلل لا زاوج
 لاعتسا زاوج هيلغ درب و . ءارقفلا بولف رنک وأ « ءالمش او فرسلا مرحتلا ةلع لبق و . یی وا دم وأو یجنسا
 نبا لقن دقو . ذش نم الإ اپمنع ملو « ةضفلاو بهذلا نم ةميق رثك أو سفنأ ابلاعو ةسيفنلا رهاوجلا نم یاوالا
 بحاص نع « ىفارمعلا دئاوز » ىف نکل ۰ هدعب نمو ىعفارلا هعبنو « زاوجلا ىلع عامجالا « لماشل د ىف غابصلا
 درجمو , هاعامل دیعولا توبثا رظن كلذ قو ؛ مجاعالاب همشللا عنلا ىف ةلملا : لیقو . نيوجو لقن « عورفلا »

 زاوجو اهنم دسفآ ام شرآ ةمارغ كلذ ىلع عرفتب و « لامعتسالا عنم ىف ةلعلا ىلع ینبم وهو « ةفئاط هيف تصخرو
 ۱ . اماع راچتنسالا ٠

 حادقألا ىف برشلا ساپ - ۹
 !یلوم ری نع رضا ىنأ لاس نع "نایفس ایل دح نج رلا دبع ان دح سابع ن و رع قرح - ۷

 « هب رشف نل نم حدقب هيلإ ثمیف « هف رع موي هل ینلا موص ىف اوکش ما » لضفلا ما نع لضفلا 4 25 ۰ 2 72 نر کم تس ۰ سیم 5 .o ءَ ۰ ۰ ۹

 بردلا نأ ىلا راشأ هلماو ؟ ةقسفلا راعش نم هنوكسل منع وأ حابب له ىأ ( حادقالا ىف برشاا باب ) هلوق
 مزاب الو « مهب هبشتاا هركيف مهب ةصاخلا ةئيطا لاو بورشملا ىلا رظنلاب كلذ نكل ةةسفلا راعش نم ناك ناو اف
 هخشو « ةدحومو نيتلمر“ ( سابع نب وربع انثدح ( هإوق ۰ كلذ نم لس اذا حدقلا ف برشلا ةهارك كلذ نم

 ىف اسورشم سم هنأ مدقتو « اییرق روكذملا لضفلا مأ ثيدح ىلع هيبفتلا مدقت دقو « یدپم نبا وه نمحرلا دبع
 مايصلا باتك

 وتيتو لب ىلا حدق نم برشلا اإ - ۰
 ؟ «هیف لب ئبلا برش حتدق ىف كيقسأ الأ » .مالس "نب لل دبع یل لاق والو
 یضر لس نب لبس نع .مزاح وبأ ىنث دح لاق نادغ وبأ انثدح ميم ىلأ نب "دیمس اشزو - ۷

 ءابيلا لسرأف ءاهبلإ لسرب نأ یدعاسلا ديَسأ ابأ أف « برملا نم ما لكي ین رک ذ » لاق هنع هلل
 الف ءاهّسأر ةسكُم ةأرما اذاف , هيلع لخدف اهءاج ىتح میبد جرف « ةدعاس ىنب مجأ ىف تازنف "تمدقف
 .ال : تلاق ؟ اذه نم نیردنآ : اهل اولاقف ء ىنم كد دق : لاقف . كنم لاب ذوعآ : تلاق لب ىنا ابك

 یتح ذئموي لک یدا لبقأت . كلذ نم قشآ انآ "تنک : تلاق . کای ءاج ب لا لوسر اذه : اولاق



 ۹۹ ۱ ۰٦۲۸ - ۵1۱۳۷ ثمل ا
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 جرخأف . هيف مهتيقسأف حّدقلا اذه ممل 'تجرخأف « لبست اي نا: لاق مث « هباصأو وه ةدعاس ینب ةفيقس ىف سلج

 < 4 "ةيكوف « كلذ دم زيزعلا دبع نر هَبَهوتسا مث : لاق « هنم انبرشف حدقلا كلذ لپس ال

 لاق لوحالا مصاع نع ةناوع وبأ انريخأ داح نب یی ىنثادج لاق كردم نب نسل ام - ۰۱۳۸

 ضیرع درج حاق وهو : لاق . ةضفب لساف عادصتا دق ناکو - كلام نب سنأ دنع يي ینا حدق تیار»

 « اذكر اذک نم رثک أ حّدَقلا اذه ىف می ها وسر توس دفل : سنأ لاق لاق . راضن نم

 ةضف وأ بهذ نم ةقاح اهناكم لمح نأ سنأ دارأف « ديدح نم هل بف ناکه نإ » نيريس "نبا لاقو لاق

 « هكرتذ . ی فا لوسر مص اثیش نرمال : ةحلط وبأ 4 لاقف

 عقب نه موت عفد ةج ىلا هذچ دارأ هنآك : رينملا نبا لاق « هب اكربن ىأ ( قلي ىنلا حدق نم برشلا باب ) هلوق

 كلذ نولعفي اوناك فلسا نأ نيبف « نذا ريغب ريغلا كلم ىف فرصت هنفو دمب علب ىنلا حدق ىف برشلا نأ هلايخ ىف

ندصلاو كلذ نولي اوناك ءايئغالا نإ لاقي الو . ةقدص وبف هکرت امو ؛ ثروي ال جملي ىنلا نآل
 .« ىنغلل لحن ال ة

 : تلق . ةضورفلا ةقدصلا نم سيل اذهو « امنم ضورفلا وه ةقدصلا نم ءاينغآلا ىلع عنتملا نأ باوجلا نا

 ءابيلا جاتحي نم اب عفتتي « ةقلطملا فاقوآلا سنج نم ةروكذملا ةقدصلا نأ ربظي ىذلاو , عنقم ريغ باوجلا اذمو

 تشب امسا دنع ةيجلاو < رخآ مالس نب هللا دیع دنعو « حدق لوس دنع ناکاذطو , املع نم ۇب نم دب تحت رفتو

 وه ( مالس نب هللا دبع یل لاق ) هلوق . یرعشالا یسوم ىبأ نبا وه ( ةدرب وبأ لاتو ) هلوق . كلذ ريغو ركب نآ

 الوصوم ىقأيس ثيدح نم فرط اذمو « ضرعلل ملا فيفختب ( الأ) هلو . ةففخم مالس مالو « روهشلا احسا

 بثانم ىف مدقتو < مالس نب هللا دع نع هدج نع ةدرب ىبأ نب هللا دبع نب ديرب قيرط نم ماصتعالا باتكف

 نوكسو ميلا حتفب ةينوجلا ةصق ىف دعس نب لبس ثيدح ركذ مث . ةدرب ىبأ نع رخآ هجو نم مالس نب هللا دبع

 ىف هلوقو « قالطا باتک لوأ ىف !هتصق حرش مدقت دقو « میخ ی ىنلا ءاج امل امتذاعتسا ةصق ىف نون مث راولا

 لثم ماجآ عمجاو « ةئيدملا نوصح نم وهو . رصقلا هيشي ءاذب وه ميجاو ةزمحلا مضب ءمجأ ىف تلزنف » قيرظلا هذه

 هو ؛ طئاوحلاو راجثآلا ماجالا : لاقف ىدوادلا برغأو « ىنعم مجالاو مطالا : ىناطخلا لاق . ماطآر مطا

 لمفأ سيا ( كلذ نم قشأ تنك انآ : تلات ) هلق ٠ ةضيفلا یهو ةجأ عج نيتحتفب مجالا : ینامرکلا لوق

 اب ینا لبغأت ) هلوق ٠ ب هلا لوسرب جوذتلا نم ااف امل اهل ءاقشلا تابثا اهدارم لب « هرهاظ ىلع هيف لمضفتلا

 : لات مث ) هلو ٠ ةفالخ اب قيدصلا ركب ىنال ةعيبلا هيف تعقر ىذلا ناكملا وه ( ةدعاس ىنب ةفيقس ىف ساج یح

 . لاقف » مع ىلأ دنع عقوو « انقسا لپسل لاق ىأ « لبسل انقسا » ءجولا اذه نم لسم ةياور ىف ( لپساپ انقسا

 دعس نبأ اي لصالا ناك وأ . نيتينيكهل لملف ۰ سابعلا وبأ دعس نب ليس ةينک ی هفرعأ ىذلاو « دعس ابا اي انقسا

 انل جرخأف ) هلوق ۰ « حدقلا اذهب ممل تجرغ » لمتسلا ةءاود ىف ( حدقلا اذه مش تجرخأن ) لوق . تفرحتف

 دیزهلا ديع نب ردع هبهوتسا مر هلوق ۰ هتیاور ف ملم كلذب حرصو « هلع ىوارلا مزاح وبأ وه كلذ لثاق ( لپس

 ةبج نم لب « ةيقيقح انه ةبملا تسیل و « ةنيدلا ةيمإ ىلو دق فئنيح زب ملا دبع نب رمع ناك ( هل هبهوف كلذ دعب



 ا ب ةب رشالا باتک - 4 ٠٠١
 ةب اعذب هميظعأ و « بورشمو لوك أم نم هدنع ام ءاعدتساو بحاصلا ىلع طدتلا ثيدحلا قو ٠ ضاصتخالا

 هدنع ناك لدبل كلذب حمس البس لما و « هتبه هيلع قشپ ال ام قبدصلا باةساو . نيلاصل راثآب كربتلاو « هتينكب
 نم ةرهاظ ةجرتلل هتبسانمو . للعأ هقاو . هتجاح هب دسي ام بهوتسلا هضوعف اجاتح ناکدنال وأ سنجلا كلذ نم
 انثدح ) لول « ثلاثلا ثيدحلا . هب اكر# هيف اوبرشيل روكذملا حدقلا مهل جرخي نأ البس اولأس نيذلا ةبغر ةبج
 جرغأو : ,ةطساوب د دام نب یح نع عضوم ريغ فر , انه جرخا اذك ( دا نب ىح انثدح كردم نب نمحلا

 ‹ هريغ دنع سیا ام هنه هدنع ناكسف داح نب ىحب روص ناک كردم نب نسحلاو . ةط-او ريغب ةشبحلا ةرجم ىف هنع
 ىف جرخأف ىرادخبلا دانس] ريغ ادانسإ مع وبأ هل دیجو الو « ةناوع ىبأ قرط نم ليعامسالا هجرخي مل اذهلو
 « هثيدح هن] لا و كردم نب نسخا نع یراخبلا هاور : لاق مث ىراخبلا نع یر رفلا قب رط نم « جوختساا 5

 ىركسلا ةزح ىنأ قي رط نم سا ضرف ىف مدت ( كلام نب سنا دنع مر یللا حدق تيأر) هلوق . هب درفت هنأ ىنعي
 لاق مث ةزح ىبأ نع قیقش نب نسحلا نب ىلع قب رط نم میم وب هجرخأ و , « هنم تب رشر حدقلا تيأر : لاق صاع نع »
 خسنلا ضع ف یار هنأ « ىراخباارصتخعد ىف ىطرقلا ركذو « هنم تبرشو حدقلا یرار انأو : نسحلا نب ىلع لاق »

 نم یرتشا ناكو « هنم تبرشو ةرصبلاب حدقلا اذه تيأر : ىراخبلا هنا دبع وا لة , ىراخبلا حح نم ةع دقلا
 لصو ىأ ( ةضفپ هلسلسف ) هلوق ۰ قشنا یا ( عدصنا دق ناكو ) هلوق . فا ةثامثاث سنا نب رضنلا ثاريم
 ةر ىبأ ةياور رهاظ وهو « قلتي ىنلا نوكي نأ لمتحيو « سنأ وه هلصو ىذلا نا هرهاظو ‹ ضدي هضعل
 هجولا اذه نم قييبلا ةياور نكل « ةضف نم ةل.اس بعشلا ناكم ذختاف سکننا كي ىنا حدق نا  ظفلب ةر وكذملا
 قايس ىف اذک قهيبلا لاق . « كلذ لعف ینلا وه اأ ىنعي - اق . ةضف نم ةل ل بمشلا ناكم تلمجل عدصلا » ظنلب
 لاق نم ةباورلا هذه نم نيعتي مل : تلق ٠ هريغ وأ نوراه نب ىموم وه له هناور نم هلا نم ىردأ اف , ثيدحلا
 لوبجالل ءانبلا ىلع هلوأ مضب تلمج نوكي نأ ز وحي لب سن أ وهو لئاقلا ريمخ هنأ ىلع ءاتلا ماي « تلمج ه وهو اذه
 ةبض هيف عقلي ینا حدق سأأ دنع یار ه مصاع نع كيرش قيرط زم دحال مقور . بحمل ىف ىلا ةياررلا یواستف
 طورخم قوتشا دس هنأكو . عدصلا وه ةلءرملا نيملا نركسو ةدجعملا حتفب بعشلاو . لمت اضيأ اذهر « ةضف نم
 ىذلا ضإرعلاو ؛ هيوار مداع وه لئاقلا (راضن نم ضب رع ديج حدق وهد ) هلو ٠ ةل الا لثم تراصف ةضف نم
 نمو دوعلا نم صااخلا ةمجمملا داضا! فرفخت و نونلا مضإ راضمااو : 42 نم رصقأ لوط نوكي لب لراطت سیا
 وه: یرونیدلا ةفيثح وبأ لاقو ,ةرفصلا ىلإ ليك هنولو « لثآلا نم ليقو « عبنلا رمش نم هلصأ لافيو « ءىش لك
 تسقس دقل : سأأ لات ) مصاع ىأ (لاق ) هلوق بشالاو رتا راضن" « محلا ه ىف لاقر ٠ ةينآلل بش ا دوجأ
 لوسر ییقس دقل , سفأ نع تباث قيرط نم ملم دنع عقو (اذكو اذک نم رثكأ حدقلا اذه ف ب هلا لوسد
 میقن هنأو هب رش, ناك یذلا دیبا ةفص تددقت دقو «نإلاو ءاملاو ذيبالاو لسملا هلك بارشلا اذه ىحدتب کی هللا
 هل ام هذه هتياور ىف ةاوع وبأ لصف دقو « د وه ( نيريس نا لاقد ) مصاع ىأ ( لاق ) هلوق . بی زلا رآ رمل
 نم ةقلح هيف ناك هنا ) لوق . ةيضاملا ةزحىبأ ةياور ىف كلذ عقب لو ٠ نيديس نبأ نع هلمح ام سا نع مصاع
 نم ددرتلا نوكي نأ لمتحم و « یوارلا نم كش وه ( ةضف وا بهذ نم ةقا> اماكم لمحي نأ سنآ دارأف . دیدح
 ةدلا و لس مأ جوز ىراصنالا ود ( ةحلط و هل لاقف ) هلوق هب ةحلط ابآ هتراشتسارا كلذ ةدارإ دنع سنا



 ۱۰ ۱ ۵۲۱۳۹ - ۵۲۱۳۷ كيدحلا

 ىبأ مالکو «دیک ات ريغب ىلا ةفیصب « يفت ال » ییمدکلاو ٠ دیکونلاب شک الا اذک ( نریغت ال ) هلوق . سنا

 زاوج ثيدحلا فو « هسقلپ مل هن 8 ةحلط ىنأ نع هلسرا نوکبف الإو سنأ نم هعمس نبريس نا ناك نإ اذه ةحلط

 ةباحصلا نم ةعامج اةلطم هعنم : ىفاطخلا لاق . هيف فاتخا ام اضيأ وهو . ةقاحلاو ةلساسل كلذكو ةضفلا ةبض ذاختا

 الث : لاق ىعفاشلا ههركو . اريسي ناك نإ ةضفلا نم زرحي : كلام نعو . ثيللاو كلا لوق وهو « نيمباتلاو

 حرص كلذب و . برشلا عضوم ىف ةضفلا تناك اذا اع صتخت ةها رکساا نأ هنم موضعب ذخاف « ةضف ىلع ابراش نوكي

 ىذلاو . ةضف .انإ وه سيل ضضفلا : ديبع فال اعيث رذنملا نا لاقو . روث وبأو قاضاو دحأ هب لاقو . ةيفثحلا

 ةبض مرح و « اقلطم زوجتف ةجاحلل وأ . مرح ةنب زا ةريبك یهو ةضفلا نم تناك نإ ةبضلا نأ ةيعفاعلا دنع ررقت

 قييلاو ماحلاو یطف رادلا هجرخأ یذلا ثيدحلا امأو ٠ بهذلاو ةضفلا یبض نيب یوس نم .pis اقاطم بهذلا

 ءانإ ق وأ د هيف دازو ةللس مآ ثیذح وحنب رمع نبا نع هيبأ نع میم نب هللا دبع نب ميهأربإ نإ ايركز ق» رط نم

 هللا دیبع ها ور ام باوصلا : قييولا لا. هدل وو عیط,نب هللا درع نب ميهاريا لاح لارج لولعم هناف « كلذ نم ءىش هبف

 «ظسوالا» ىف ىلاربطلا جرخأ دقو « ةضف ةبض هيف حدف ىف برشي ال ناكد هنأ فوقوم رمع نبا نع عفا نع ىرمعلا

 « حادقالا ضيضفت ىف صخر مث « حادقالا ضيضفتو بهذلا سول نع ی ل ىنلا نا » ةيطع مأ ثيدح نم

 ىلع « كلذ نم ءىش هيف ءاناوأ و هلوقب لدتساو . فرمپ ال نم هدنس ىف نكل « زاوجلا ىف ةجح ناكل تين ول اذمو

 ضرعلاب هتم لص# ناك نإ ةيعفاشلا دنع حيحصلاو ٠ ةضفلا وأ بهذلاب ىلطملا ديدحلا وأ ساحنلا نم ءانإلا مرت

 ساحتلاب ةضفلا وأ بهذلا ءان] فاغ ولو « كلذك نامجو سكملا فو ؛ ال امبمأ نابجوف الإو , مرح رانلا ىلع

 لدتساو « ريرحلاب الثم نطقلا نم ىتلا ةبجلا وشك مرحي ال هنآ نيمرحلا مامإ مزجو . كلذدكف انطاب و | رهاظ الثم

 ىوغبلاو لوتلا هلقن ام اذهو « هنع لصفنم سأر ءانإلا ذختي نأ زوم هنأ ةقلحلاو ةلساسا ذاتا زا وحي

 هيف ىرحيو بببضتل اكل محي نأ ىغبفي : «بذبلا حرش » ىف ىوونلا لاتو . رظن هيف : یمفارلا لاقو . ىزراوخلاو
 ريبك دعب ىلع عملي ام ليقو ؛ حالا وهو فرعلا : ليقف كلذ ىف رغصلا طباض ىف اوفلتخاو . ليصفتلاو فالحلا

 كش یمو . الف ال امو « ريبكهتفش وأ هتورع وأ هلفسأك ءانالا نم ارج بعوتسا ام لبقو « ريذصف ال امو

 لعأ هقاو . ةحابالا لصالاف

 كرابملا ءالاو . ةكربلا برش باپ - ۱

 نب راج نع دملا ىلأ نب ملام ىثدح لاق شعالا نع برج انثدح دوعس نب ةببتك ارگ - ۹

 ريغ هام انتم سيلو رصملا ترضح دقو مليم ىلا مم یئیأر دق » لاق ثيدحلا اذه امهنء هلا یضر هلا ردع

 ةکربف ءوضولا لهأ ىلع ىح : لاق مث "همباصآ جرفو هيف هدی لخدأف هب ب بنا ىتأف . ما| ىف لم . ضف

 هنم ىنطب ىف تلمجام ولآ ال "تام . اوبرشو "سانل ًاضوتف ٠ همبامأ نيب نم رجفتي ءالا تیر دقاف . هللا 7

 راج نع رافيد نب ورم ةمبات . « ةئامبرأو فلأ ۽ لاف ؟ ذئموي مدكح < : ربا تلق . ةكر هنأ تدق

 « ۵ ۰ 1 ۰ 4 ه
 .٠ . ١

 رج نع بيسملا نب يمس همباتو . « ةئام ةرشع سمخ » راج نم لاس نع ةرم نب ورمو "نیصح لاقو



 ةبرشالا باعك - 4 0 ۲ 0

 ةكرب ىمسي هيف اکرابم ناك اذإ ءىثلا نال ةكرب ءاملا یم : بلبملا لاق ( كدابملا ءاملاو « کربلا برش باب ) هلوق
 هلوق . ىزاغملا ف تم دقت دقو اراج یمع دعا نآ نب ملاس نع » نیص> ةءاور ىف (هللا دبع نب راج نع ) هلوق
 مث) هل ٠ ةيلاح ةلمجاو « ابنالص تقو ىأ ( رصعلا ترضحو ) هلوق ۰ ديرجت عون هيفو « ءاثلا مضب ( ىنتيأد دق )
 <« لهأ و ظفل طاقساب « هوضولا ىلع ىح » ىسنلا ةياود قو : رشکالل عقو اذک ( ءوضولا لهأ ىلع ىح : لاق
 ىح : لاق ةنأك ءادنلا فرح فذع ءادنلا لع بصنل اب لهأ نوكي نأب اهتويث ربدقت ىلع تبجو دقو ‹ بوصأ یهو
 : هريغ لاقو ‹ روكذم ريغ ىلعب رورجلا نأ, بقءتو ‹ ضايع لات اذ « ءوضولا لهأ اي كراملا ءوضولا ىلع
 ممآ «یح» و « اهئاكم نع تاوحو « لهأ » تراصف « اله و ظفا فرحتف « كرابلا ءوضولا ىلع اله ىح باوصلا
 تلمجل) هلق . لاجمتسا ةيلک ن ونتلاو ماللا فيفختب الهو تيا لشم املبق ام نوکسا حتفت و « عارسالاب مالل لعف
 . ةكربلا لجل ءالا كلذ نم هبرش نم رثكتسي لمج هنأ دارلاو « رصقا ال ىأ ةمومضلا ماللا فیفختو دااب (ولآ ال
 بحتسپ لب « ةزجمملاب ةكربلا هيف روظت ىذلا بارشآا وأ ماعطلا ىف هرشالو فرس ال ةنأ هنم ذخؤي : لاطب نبا لاق
 ىذلا داتعلا نود راثك الا هنم برشلا ىف رف:غب هنأ ىلإ ةراشا ىراخبلا ةجرت ىف : ريذملا نا لاقو . هتم راثكتسالا

 نأ ىلع لاد ركذ ام راج لعف ناف « عون شطع ريغ نم برشلا نأ نظي الثل و . هل ثاثلا لعج بابحتساب درو
 تلقف ) هلوق . هاهنا اعونع ناكولو كلذ ىلع مب ىنلا عالطا رهاظلاو « ىرلا ىلإ ةجاحلا نم شك أ ةكربلا ىلإ ةجاحلا
 محل اذک ( ةئامعبرأو فلأ : لاق ؟ ذئموب متلك م) هلوق . هنء هيوار دعجلا ىبأ نر ملاس وه لئاقلا ( ريال
 ىلع فالتخالا نایب مدقت دقو « ناكر بخ ىلع بصنلا زوج و « ةئامعارأو فلأ ذثموب نحن ریدقتلاو « عفرلاب
 ‹ كانه تناك ةصقلا هذه نأ كانه تاببو ٠ یزاغلا نم « ةيبيدحلا ةوزغ باب » ىف ةيبيدحلا موي مددع ىف رباج
 ريسفن ىف فل اا هلدو ( راج نع رائيد نب وربع همبات ) هلوق . ةوبنلا تامالع ىف نل حرش نم ءیش مدقنو

 قارس عيمج ال ةر لا ةعباتملاب هدوصقم وه ردقلا اذهو « ةنامم؛رآ و الأ ةيببدحلا موي انك » ارصتخم حفلا ةروس
 ةياود امأ ( ةئام ةرشع س ) دما ىلأ نا وه ( لاس نع ةرم نب ورعو نيصح لاقو ) هلق . ثيدحلا

 نيب عمجاو ٠ ةثامممجو فلأ ظفلب دمحأو لس ایلصوف ةرم نب ورع ةياور امأو « ىزاغملا ف فا وا اباصوف نيصح
 فلآ لاق نمو « رسكلا ىغلأ اماع رصتفا نف « ةئامعبرأو فلأ ىلع ةدايز اوناک مهثأ رباج نع فالتخالا اذه
 دملا هلو « ةا و بفلا لاق نم هيجوت نابیو « یزادلا باتک ىف كلذ طسب مدقت دقو . هريج ةثامسمخو

 رشع ةعسن ام قلعملا « اثيدح نيعستو دحأ ىلع ةعوفرملا ثيداحألا نم ةبرشالا بات؟ لمتشا ( ةا )
 یوس ام رخت ىلع ملسم هقفاو « صااخ قابلاو اقيرط نوع, ىضم ايفو هيف اهتم ررکلآ « لرصوم قابلاو اقيرط

 ةليل حادف الا ق سنآ تبدحو یضخالا رجلا ف قوآ ىبأ نبا ثيدحو « فزاعملا ف ساع فاو كلام نآ ثر دح

 برشلا نع ىهنلا ىف ةر ره ىبأ ثيادحو « ام اق برشلا ىف ىلع ثيدحو « عرکسا ىف رباج ثيدحو « قلعم وهو ءارسإلا
 , ارثأ رشع ةمبرا مهدمب نف ةباحصلا نع راثألا نم هيفو . هلي ىنلا حدق ىف ةحلط فآ تیدحو « ءاقسلا مف نم
 0 لعأ هاو
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یهرلا باتک۷۵
 

 € هب ريم اءوس“ لسی نم ر) ىلاعت ھا لوقو . ضرما ةرافك ىف ءاجام اپ - :

 نأ ريبزلا نب 2 هورع : ینربخآ لاق , "یرهزلا نع بیش انربخآ ما مفان نب ملا كاملا وبأ شم بس ۰

 1 رنک الإ ملسلا 4 E ر ةبيصم نم ام : و 4 هللا لوسر لاق د » تلاق لک ىدلا جوز اپن شا یر ةشئاع

 « ابك اشي ةكوشلا یتح « هنع اهب
 نب دم نع دم ن "ریه ز انثدح و رع نب كل "دبع ان دح دم ی هلل دبع نص — 54

 "سل بیمیام » لاق هلي بلا نع ةريره بأ نعو "یردلئا دیعس ىلأ ن زع راسي نب ءاطع نع ل ن ورع

 اب فک الإ - اہک اش ةکوشلا 'ىتح - مغ الو یا الو نّرعالو م الو ,بصو الو ,بصن نم

 « هایاط نم

 ىنا نع » هيبأ نع بک نب هلا رلبع نع دعس نع نايفس نع 72 اند ”ذكلسم یم — ۳

 رقزرألاك قفانلا لو . ةارم اهل دعو « ةر جرا هفت : عر زا نم ةماللاك نمؤلل لثم : لان لع

 « ةدحاو 2ام ابف اما نوكي یتح "لازنال

 ب "یبلا نع بک هوبا نع بک "نبا ىنث دح "مس ىنكدح ايركز لاو

 نم ىلع نب لاله نع نأ یاد لاق حيلف ن ع نك كح لاق رذنلا ن , میهارا اشو — £

 نمؤملا لثم : اک هل لوسر لاق د لاق هنع لا ىر ةريره ىبأ نع راسي ب ءاطع نع یزل نب اع ینب

 ها ةزرألاك ”رجاقلاو . ءالبلب نکن تلدعا اذا ؛اهنأنک عزل اننا يح نم : عر زا نم .ةماهعا لثک

 « ءاش اذإ هلا امتصقی تح « ةلدتعم
 [ 7/455 : ىف هفرط ۶ ثيدحلا ]

 سیب نحرا ردبع نب هلا دبع ني دم نع كلام انربخأ < فسوب نب هلل بع 2 — 0

 در نم: را لوسر لاق » لوقي ةريره ابآ تمم : لوقي بابل ابآ | راس نب دیس اتسم : لاق هنأ



 ىضرملا باتک - ۷۵ ۱۰€

  تلعقس ةلمسبلا نأ الإ « مه اذك (ضرملا ةرافكى .اج ام باب . ىضرملا باتك . يحرلا نحرلا هللا مسب ) هلوق

 ركذ مث « لمسب مث بطلا باتکب ردص لب ؛ بطلا باتک نم ىضرملا باتک درفب لف قسنلا مهفااغو « رذ یال
 عمج یضرلا و . « باتک » خدنلا ضعإ ىفو « هجو لكل و « بطلا باتک رخآ ىلا كلذ ىلع زمتساو « ءاج ام باب د

 م واق ىف ) لاعت هلوقك ةببكلل امإ بلقلا ضم ىلع ضر ا قاطی دقو « ندبلا ضم انه ضرااب دارملاو « ضيرم
 ءوضولا ىف نآرقلا ىف ندبلا ضرم ركذ عقوو < ضيم هبلف ىف ىذلا عمطيف إل ىلاعت هلوقك ةوهشلل املو ( ضم
 ةيطغتتلا هلصا و « ريف كلا نم ةغلابم ةغيص ةرافكلاو . بطلا لوأ ىف كلذ ةبسانم ركذ ىتأيسو « جحلاو موصلاو
 ضورلا نال ةيئايب ةفاضالاو : یامرکلا لاق «ضرملا ملأ نم هل عقب اع ىطغتت نمؤملا بونذ نأ انه ىنعملاو « رتسلاو
 ةفاض نم وه وأ« « ىف » ىنممب ةفاضالا وأ . كارألا رجب مطوقک وهف ۰ اهسفن ةرافگلا وه لب ةرافك 4 تسيل
 هلوق ۰ هببس هن وكلا ضربلل ریفکتلا دئسأو « لعافلا ىلا ةفاضالا نم وه : هريغ لاقو « فوصوملا لا ةفصلا
 لک نأ ىنمملا ذإ « معأ ةيآلا نأ بابلث ةالا ةبساثم : امر كلا لاق ( هب زجم !ءوس لمعي نم : لجو زع هللا لوقو )

 كلذكف اياطخلا !رفك-م نوكي نأ زاج اک ضرملا نأ لصاحلا : رينلا نا لاتو . امم ىزاحي هناف ةّديس لمعي نم
 ىف هاياطخ ىلع ىزاجب لسا نأ ةيالا ىنعم نأ ىلا ليوأتلا لهأ رثكأ بهذ : لاطب نبا لاقو . اهل ءازج نوكي
 ىف تلزن ةروكذملا الا نا : ديز نب نمحرلأ دبعو نسحلا نعو . اهل ةرافك نوك-ف امف هل حقت یا بئاصملاب ايدلا

 نبا لس و . هبقما و ىربطلا قالو اع هلن امو . ىهتنا لوالل دهشت بايلا اذه ىف كثيداحألاو ةصاخ ةرافكلا

 یراخبلا طرش ىلع نكت ملال ةيآلا لوزت بیس ىف ةدراولا ثيداحالاو . دمتعلا لوالاو « هوحن سابع نا نع نيتلا

 هحصحو دما هجرخا ام هيمو « املي وأت نم شک لا هما بهذ ام قفاوي ام هطرش ىلع ثيداحألا نم دروأ مث اهركذ
 انإ : لاقف < هب رجب اءوس لمعي نم إل ةبآلا هذه الث الجر نا » ةدّئاع نع ريمع نب ديبع قيرط نم نابح نبا
 امم هدسج ىف ةبيصم نم انندلا ىف ه ىزحي معن : لاقف جلي ینلا كلذ غلبف . اذا انکم ؟ ءانلبع ام لكب ىرجنل
 دعب حالصلا فيك هللا لوسد اي » لاق هنأ قيدصلا ركب نا ثيد نم اضيأ نابح نبا هحح و دحأ ات ه ذوب

 « ركب ابأ اب كل هللا رفغ ؛ لاقف ؟ ( هب زحي !ءوس لمعي نم « باتكلا لهأ یاما الو كينامأب سيل لا هذه
 نع ةمرفع نب سيق نبدمح قب رط نم لساو هب نوزجن ام وه : لاق . لب : تلق لاق ؟ نزحت تسلا « ضرع تساأ
 ]و راق : لب ىنلا لاقف ۰ ادي دش افابم نيملسلا نم تغلب هب رمي اوس لمعي نم تارت املد ةريره ىنأ

 ةتس بابلا ف فنصاا ركذ مث . ءارك ادب ةكوشلاو امکش كنا ىح . ةرافك للا هب باصي ام لک قف ءاوددسو
 . زا لک ىف تامهتسا مع مهسلاب ةيمرلا ةييصملا لصأ (ةبيصم نمام) هلوق , ةقئاع ثيدح لوألا كثودحلا : ثرداحأ

 ةبالا (ةبیصم كبصت ناو موت ةنسح كبصت نا ) ىلاعت هللا لاق . رشلاو ريخلا ىف لمءتسي باصأ : بغارلا لاقو
 رشلا فو « ررض ريغ نم ةجاحلا ردقب لرني ىذلا رطملا وهو بوصلا نم ةذوخأم ريخلا ىف ةباصإلا ليقو : لاق
 نم هب لزت ام فرعلا قو « اقلطم ناسؤالاب لزنب ام ةغللا ىف ةبيصملا ؛ ىتامركلا لو . مهسا ةباصإ نم ةذوخأم
 ىرهزلا نع اعيج سنو و كلام قیرط نم لسم ةيأور ىف ( لسملا بیصآ ) هلوق ٠ انه دارملا وهو  ةصاخ هوركم

 بيصي ضم وأ عجو نمام » دنسلا اذج رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم دحال و « للا اب باصي ةببصم نمام د

 نم سا هوجو « اهقوف اف ةكوش كاشي سم نم ام » قازرلا دبع نع ىرسلا ی نبا قیرط نم نابح نبالو « نمؤملا
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 ینح ىأ ةيافلا یعع ىجلاف , ثالثلا تاكرحلا هيف !وزوج ( ةكرشلا ىتح ) هلوق ۰ هيبأ نع ةورع نب ماش قيرط

 افطع عةرلاو « ةكوشلا هنادجو ىح ىأ لماع ريدقتب بصنلاو ۰ ةبيصم ظفل ىلع امطع وأ ةكوشلا ىلا نا

 . لحنا ىلع زوج الو ءادتبالا ىلع عفرلاف . بصخلاو حسفرلاب نوةقحلا هديق : ىطرقلا لاقو . بيصت ىف ريمضلا ىلع

 هريغ هوشو یا را مضب ) اہک اشر ( هلوق . ةدئأز « نم د نأ ر دقت ىلع غوسي هنأب هريغ هبجوو ٠ لاق اذک

 نأ -ارک اشي هاوف ىنمي  ظفللا اذه ةةيقح : نيذلا نبا لاتو . ا كاشي لصالا نال لمفلا لصو هيفو < 5

 ىف تلد اذإ ام غدي ی كلذ نم معأ وه ام داري ال نأ ةقيقحلا هن وك نم مزلب الو : تلق ۰ هريغ املدي

 وه اهلا لعفلا ةناضاف < ةكوش نءؤملا بيصبال د لسم دنع ةورع نإ ماش ةباور ىف عقو دقو . دحأ لاعد] ريغب

 ةدادإ نيب محلا حم ال نف نح أ لعقب وأ دحأ لدغف ريغب لخ-۶ نأ یهو « معآلا ىنمملا ةدارإ لمت و ةقيقحلا

 اسو . هحتفب فافصلا ةخسل ىف عقوو هلوأ رضب طبض ابكاشيو « اذه لثم زوحي دحاولا ظفلاب زاجلاو ةقيقلا

 مث هلوأ مضإ « كاشي » ظفل مدقف رخآ ینمل ابطبض ١إ ىرهوجلا نكلا « ىرهوجلا حاحصل حيباصملا حارش ضعب

 هلوق ۰ تبوقو هتكوش هيف تربظ اذإ کوش كاشب لجرلا كاش دقو « حالسلا ةدحو سانلا ةدح ةكوشلاو : لات

 نم هنم ردص ناك ام بسب ةبوقع كلذ نوکب ىأ « هبنذا ةرافك ناك الإ » دحأ ةياود ىف ( هنع ام هللا رفك الإ )

 هنع ظحو « ةجرد اب هللا هعفر الإ , ةروکذلا نابح نا ةياور ىف ءقوو . هينذ ةرفذمل اببس كلذ نوكيو « ةيصعملا

 فرو « باوثلا لوصح : اعم ننس آلا لوصح یضتقب اذهو  ةعئاع نع دوسلا قيرط نم لسا هلثمو . « ةئيطخ ام

 طق قرع نمؤ» ىلع برض ام ١ ظفلب ةشئاع نع رخآ هجو نم « طسوالا » ق ىناربطلا هجرخأ ام هدهاشو . باقملا

 قيرط نم أضيأ لسم هجرخأ ام امأو . ديج هدنسو « ةجرد هل عفرر « ةنسح هل بتيكو « ةیطخ هنع هب هللا طحالإ

 اکش نوکی نأ لمتحيف « وأ و ظفاب هيف عقو اذنك« ةئيطخ اچ هنع طح وأ « ةنسح اه هل هللا بتنك الإ د اهنع ةرع

 وأ « اياطغ هيلع نكي مل نإ ةنسح اهب هل هللا بتتكالإ . ىنمملا نوكيو « هجوأ اذهو ٠ عيوذتلا لمتحو ؛ ىوارلا نم

 ردقب هتجرد عفر ىف داز ةئيطخ هيلع تسول نم نأ لرألا ىضتقف اذه لعو . اياطخ هل ناك نإ اياطغ هنع طح

 قيرط نم مكاحلاو ةناوع وبأ هدو دمحأ هجرخأ بیس ثيدحلا اذهل عقو : ( هيبت ) . عسا لضفلاو « كلذ

 « یتشو هشا رف ىلع بلقتب لعجل ٠ مجد هق رط عللي هللا لوسر نأ ترا ةع نأ » یردبملا ةبيش نب نمحرلا دبع

 ةبكن نمؤملا بيصير ال هناو « مهاع ددشب نيهلاصلا نإ : لاقف « هيلع تدجول انضمب اذه عنص ول : ةشاع هل تالاف

 باصملا نا ةلبجلا ضعب , رظ : لاق ثيح مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا ىلع بقءت كثيدولا اذه فو ء ثددمحلا ۾ کوش

 زبصلا ىلع رجلا لب : اهتم تسيل بئاصملاو « بسکلا ىلع وه ام ] بانعلاو بالا ناف. حرص أطخ وهو « روجآم

 ربصلا امأ و ٠ ةبيصلا لوصح درج« ۰ رجالا توب ىف ةحيرص :حیحصلا ثيداعالا نأ بقمتلا هجور . اضرلاو

 ءاوس اموج تارافک بئاصاا : ىفارقلا لاق  ةبيصملا باو ىلع ةدابز امهلع باي نأ نکع دئاز ردقف اضرلار

 بنذل ةرافک ةبيصالا نأ قیقحتلاو « لاق !ذک « لق الإ و ريفمكتلا مظع اضرلا ا نرتقا نإ نکل « ال مأ اضرلا اب نرتقا

 ىارقلا معزو . هزاوب اع باوثلا نم كلذ نع ضوع بنذ باما نكي مل ناف ۰ كلذ لعرجوب اضرلاب و « امزاوب

 لاؤسف «ةرافک ابلعج دق عراشا نآل . كرنذل ةرافک ةييملا هذه ها لعج : باصلل لوقي نأ دحأل زوج ال هنأ

 اع ءاعالا زاوچ نمدرو امب بقمتو . لاق اذك . مراشلا ىلع بدأ ةءاسإ وهو ٠ لصاحلا ليصحتل بلط ريفكستلا

 ىرالا من » ۱۰ 6۱6 - م
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 وهف درو ام امأو ؛ ءىش هيف درب ل ابف مالكلا نأب هنع بجا و. هل ةلبسولا لاؤسو اِ ىنلا ىلع ةالصلاك عقاو وه

 هلوق « اعم ةر ره ىبأو دی نآ ثبدح كااثلاو ین املا ثيدحلا . كلذ ىلع هيف الا لثتما نم باثیل , عورشم

 « یمیقا رذنملا وبأ وه دمت نب ریهزو  همسا نم رثكأ هتینکب روپشم یدقعلا ماع وبأ وه (ورمع نب كلملا دبع )

 هنع یود امو « ریک انم هناف ماشلا لهآ هنع یور ام : ءريغصلا خيراتلاو ىف ىراخبلا لاق نکل « هظفح ىف اوملکت دقو

 ریک انملا ةرثكل رخآ نويماشلا هنع ىورب ىذلا دع نب ريهز ناك لين نب دمأ لاقو : تلق . حب هنإف ةرصبلا لهأ

 ىذقعلا ماع ىبأ ةياور نم ناذتتسالا باتكى رخآ ائيدحو ثيدحلا اذه الإ یراخباا هل جرخآ اف كلذ عمو . یبنزا

 نب دمع هيف هخيش نع بابلا ثيدح ىن ريثك نب ديلولا ثيدحلا اذه ىلد هعبات دقو « ىرصب ماع ویا و, هنع اضیا
 هلق ءاه مث ةحوتفم مال ةيناثلا دعبو ةننک اس مال امهنيب نيتح وتفم .زيتلمبع ةلحلحر « ملم دنع ةلحاح ن ورمع

 ةلمهملاو نوشلا حتفب ( بصن نم ) هلوق . « ړی هللا لوسر اہم امهنأ » ريثكن دیلولا ةءاور ىف ( لر ىنلا نع )

 « هائعمو هنزو ضرم ىأ ةدحوملا مث ةلمهملاو واولا حتفب ( بصو الو) هلوق . هانهو هنزو بعتلا وه : ةدحوم مث

 هلوق ٠ بصولا ىلع امهفطع غاس كلذلو : نطابلا ضارمآ نم امه (نزح الو مث الر) هلوق . مزاللا ضراا وه ليقو

 ةمجملا نيذل اب (مغ الو) هلوق . هيلع هريغ ىدعت نم صخشلا قحلب ام صاخ وه ليقو . مدقت ام معأ وه (ىذأ الو)
 محلا نأ نزحلاو مغلاو محلا یهو ةثالثلا ءارشآلا هذه ىف ليقو . بلقلا ىلع قيضي ام وهو نطابلا ضارمآ نم اضيأ وه
 دقفل تدح نزمحلاو « لصح ام بپسب بلقاا ثدح برك مغلاو « هپ ىذأتي ام هلوصح عفوت مف ركفلا نع شب

 نال تاهورکسلا عاونأ ميمج لمشب مغلا : ىنامركلا لاقو . دحا و ینمع مغلو محلا ليقو . هدقف ءرلا ىلع قش ام

 ظحالب نأ ام ىناثلاو ال وأ یعیبطلا یرجلا نع جر تسح امز لوالاو , سفنلا وأ ندبلل ضرم ام بسا امإ
 «بعك ثيدح عبارلا ثيدحلا . ال وأ ىضاملا لا رظنلاب امو ءال وأ ضابقنالا هيف روظي نأ امإو .ال وأ ريغلا هيف

 ؛ ىرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب يهارا نا وه دعسو « ىروثلا وه نايفسو « ناطفلا وه ( يح انثدح ) هلوق

 ةئيللا ةيرطلا ةقاطلا ىه يلا فیفخت و ةمجماا ءاخا اب ( ةماخلاك ) لوق . یراصن الا كلام نا ىأ بمک نب هللا دبعو
 لقنو « واو نع ةبلقنم اهنم فلالاو دحاو قاس ىلع تدني ام لوأ عرزلا ةماخلا : لیلخلا لاق « ةبضقلا وأ ةضفلاوأ

 لشم » رباج ثيدح ىف دحأ دنع عقوو . عرزلا نم ةقاطلاب اهرسفو « ءافلاو ةلمهلاب اهركذ هنأ زارقلا نع نيتلا نبا
 رفصتو ةسم رمحت ةماخلا لثم نم وما لثم» بعك نب "ینال ثيدح ىف هلو « یرخآ رخو ةرم مقتسآ ةلبفسلا لثم نم
 وهو لعافلا ركذي مل انه : یثکرزلآ لاق . ءانعمو هنزو اهلي ىأ زومیم ةيناتحتو ءاغب ( امیفت ) هلوق ٠ « یرخآ

 ركذ ىذلا بابلا اذه ناف هل عقو ام بحيأ نم اذهو « ضراا ةرافک باب » ىف هركذ دقو « مالكسلا متي هب و « خرا

 كلملا دبع ىبأ نع نيتلا نبا لقنو « ةاورلا مظعم دنع هيف ىب اث حرلا ظفل و « ضرملا ةرافک باب » وه كلذ هيف

 نع عوجر دوقرلا نآل « ينعم ريسفت هلعل : تلق . دقر اذإ ءاف ةغللا ف سول هنأب هبقمتو , اهدفرت افت ىمم نأ

 هيفاث حتفو اضيأ هلوأ مضب و : لادلا رسکو ةلمبملا نوكسو هلوأ حتفب ( اطدمتو ) هلو ٠ عجر ىع م ىج ءافو مايقلا
 ناف : خیرلا لاح فالتخاب كلذ نأكو « ىرخأ اهلدعتو ةرم ابعرصت حيرلا اهئيفت » لسم دنع عقوو . ديددنلاو

 . .اتمافآ برقأ نوكسلا ىلإ وأ ةنكاس ینناک ناو .. طوقسلا براقت ىتح الامشو انمي تلاف اهتکرح ةديدش تناك
 هلوق ۰ هلم رباج ثيدح نم دحالو« اهجضن لکیو ىوتست ىأ « جیه قح » لسم دنع ابرکز ةباور یف عقوو
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 هلوق 8 رفاكلا « ملسم دنع ايركز ةءاور قو « رجافلا » هدعب روکذلا ةر ره ىلأ شرب دح ف ) قفالا لثمو (

 :٠ ةلعاف نزوب وه ةديمع وأ لاقو « رثك الا اذک « ىاز اهدعب ءارلا نوکسو امرسكب ليقو ةزمهأ حس (ةردالاک)

 ایکیرص و ءأرلا نوكس قاوفلتخا الو « دلا مدع لع اوففنا ةاورلا نأب درب وآ هدزو « ضرالا ی هال یهو

 كينبالو « برعلا ضرأ تابن نم وه سیا و « ةزك اس ءارلا : یروئ,دلا ةفيذح وا لاتو . نوکسلا لع رک لاو

 امتاو ايش لمص ال هنأو , یونصلا رکذ هنأ ريبخلا ربخأو : لاق  ظانیو ًادیدش الوط لوطي لب خابسلا ىف
 . ویونصلا هرثل لاقي ماشلاب رج ليقو . رعرعلا زرالا : هديس نبا لاقو ۰ تفزلا هقورعو هزاجيأ نم جرختسپ
 موق هلاق : زارقلا لاقو . لاقي ايف ريونصلا رج وهو زرالا ةدحاو ءارلا ةحوتفم ةز رالا : یاطخلا لاقو
 يب ( ایفامجما ) هلق . نزدالا هل لاقیو « خیرلا بوبه هکرعال بلص لدتعم رج وه: اولاقو « كبرحنلاب
 هانعم نآ یدوادلا ںرع نیل نا لا و ٠ ملقناف هتعلف.لثم فعجلاف هتغمج لوقت ؛ ابعالقنا ىأ «ءاف مث ةلم مو

 هل عقو ناف « 4 حاط! هللا رمآ هداج ثيح نمؤملا نأ ثيدحلا ىنعم : باپلا لاق . اهلفسأ أ اهطسو نم اهراسکنا
 رفاكلاو . ارك اش لدتعا هنع مفدنا اذاف ۽ رجالاو ريخلا هيف اجرو ريص هوركم هل عقو نإو ؛ یکشو ةب حرف ريخ

 همصق هكالهإ هللا دارأ اذا ىتح « داملا ف لاخلا هيلغ رسعتيل ايندلا ىف يسيتلا هل لصحم لب « هرایتخاب هللا هدقفتي ال
 " ةمقاولا ضارعألا قلتی نمؤملا نأ ىتعملا : هريغ لاتو ء هسفن جورخ ىف الأ رثك ار هيلع اباذع دشآ هتوم نوگیف
 ٠ ىف اذهو , كلذ فالخي رفاكلاو ؛ هقاس فءضل ناليملا ديدش عررلا لئاوأك وهف « ايندلا نم هظح فعضا هيلع ٠

 هللا دبع قيرط نم لسم هلصو هنع قدلعتلا اذهو ٠ ةدئاز ىبأ نبا وه ( ايركذ لاقو ) هلوق . نيالا لاح نم بل املا

 (بمک نیا ىنثدح) هلوق . لبق نم روكذملا هاربا نبا وه (دعس ىنثدح) هلوق . هنع امهالك رشپ نب دمو ری نبا
  ثیدحتل اب هع رصت ىتاثلاو , بعك نيا مسا هاچ[ امهدسجأ : نيئيش ىف دعس نع نايفس ةياورل رياغم ةنأ ديرب

 . هتيمست نايفس دنع لل ةياور ىف عقو دقو .هلاصتاب حيرصتلا اب کز ةياور نمو هتیمسآ نايفس ةياور نم دافتسيف
 نع نيتياورلا حيرخت ىف سم عيذص نم دافتسيو . ايركذ ةياور ىف هما ىف رسلا وه اذه لعل و « بعك نب نمحرلا دبع
 حيلف وه ( ىبأ یئدح) هلوق «ةر ره نآ ثيدح سماخلا ثيدحلا . رضي ال ةقث ىلع راد اذا فالتخالا نأ نایفس

 مهیلاوم نم وه امناو مهسفنأ نم وه سیلو « هيف اذک ( یا نب سماع یب نم ىلع ن, لاله نع ) هلوق . نابلس نبأ
 ىعبات ندم وهو« لاله ىبأ نب لاله ةنوميم أ نب لاله اضيأ هل لاقيو « هدچ ىلا بسفي دقو ةماسأ هدج مسأو
 ةماسأ هنع ىور « ريع نبا نع ىورب اضيأ دم ىعبا# ىروفلا ةبلس لاله ىنأ نب لاله ةاورلا و « ثوم ريغص
 یورب اضيأ ىعبات یجحذم لاله ىبأ نب لاله اضيأ مهيفو . ىلع نب لالم هطلخ نم موو ۰ هدحو ىئيللا ديز نبا

 بهذ نم لضف باب » ىف ابیرق هركذ ىتأي ‹ نیا ىعبات ىرصب لالظ وبأ لاله ىبأ نب لالهو ۰ ةريره ىبأ نع
 تسا و « لوچ ةنا لاقو لالظ ىبأ نع قفتلا ىف بيطخلا هدرفأ سا نع ىوري خیش لاله ىنأ نب لالهو « هرصب
 لقن و « املامأ ىأ زمماو ءافلاو فاكلا حتفب ( امتأفك خرلا اهتآ ثيح نم ) هلوق ٠ ادحاو ن وكي نأ دعبتسأ
 افت یادتعا اذاف) هلق . اهتاامأ یعلاو نظ اك وهو : رها لهس هناك: لاق مث زمه ريغب هاو ر نم منم نأ نيتلا نبا
 اذکو « لسملا فصو ىلا عوجر افك هلوق نوكي مث « تبلقنا اذاف ةباوصو , هيف اذك : ضايغ لاق ( ءالبلاب
 « ءالبلاب نمؤملا افکت اك عرلاپ افكت تادتعا اذاف لوقي نأ : بساملا ناك : فامركلا لاقو . ديحوتلا ىف هركذ



 یضرلا باتک - بم ۱۰۸

 . هبشملا صاوخ نم وه ام هب هيشيلل تبثأ ةماخلاب نمؤملا هبش امل هنال وأ « ةماحلا لا ةبسنلاب ءالب اضيأ خرلا نکل

 « ةماحلا تماقتسا حيرلا تلدتعا اذاف یا « تماقتسا : ريدقنلار . افوذحم « اذا و باوج نوک, نأ لمتحيو : علق

 ةديشملا پاپ » ف فنصملا قايسو « ضايع لاق اك لسلا فصو ىلا اعوجر « ءالبلاب أفك-5 » كلذ دعب هلوق نوكيو

 انه ىذلا هدانساب ايلاع حیلف نع نانس نب دم نع هيف چا هناف « تاق ام دیور دی-و لا باتک نم « ةدارالاو

 ةجرت ىف « فارطالا » ین یزاا ىكذ : (هيبذت ۳۰۰ ءالجل اب 4 نءؤملا كلذكو « تلدتعا تزكس اذاف و هبق لاقو

 نانس نب دم نع بطلا ىف خ عرزلا ةماغ ىلثم نمؤملا لمم » ثيدحح قربره ىلأ نع راسب نب ءاطع نع ىلع نب لاله

 ثيدح دجأ مل -رک اسع نبا ىتمي_مساقلا وبأ لاق «هب هنع هببأ نع حيلف نب دمع نع رذنملا نب مهار نعو حلف نع
 باتيك ىف رذاملا نب ميهامبا ةناددو : تلق . هركذ درفت افلخ نا ىلإ راشأف دوعسم وأ هرکذ الو نانس نب دم

 ءاضيأ ىراخيلا اهركذ نبأ ىنيب دقف ناس نب دمع ةياور امآو ؛ لبس هيف مالا نکل « بطلا ىف ال ىرت اک ىضرملا

 (رجافلاو) هلوق ٠ منا ام ىلع دما قو  یرلاو رک اع نبا نريبكلا نيظفاحلا نبذه ىلع كلذ ءافش نم بجعتيف

 هلوق . رفكلا قافن كلام نإ بعك ثيدح ىف قفاسلاب دارملا نأ روظي اذءو . « رفاكلاو » نانس نب دم اور ىف
 دنتسم هلأكو « هركي ىأ فاقلابو هلوأ حتفب ( اهمصقي ) هلوق . فيوجبت الب ةديدش ةباص ىأ ( ءامص )

 نال . مالقنالا وه نوكي نأ رسکلا ىلع لدي ام ريبعتلا نم مولي ال نکس « ىامجتال! هب رسف ايف ىدوادلا

 ةريره يأ ثيدح سداسلا ثيدحلا . دجلا نم حورلا جورخ دارملاو ؛ 2ازالا وهو امهیب كرتشلا ردقاا ضرفلا

 ىلا هبسني نم مهنمو « هبسن كلام درج اذکه ( ةمصعص ىبأ نب نمرلا ديع نب هللا دبع نب دمع نع ) روق اضیآ

 یئدح د كلام نع مساقلا نبأ قيرط نم لیعاعالا ةياور ىف عقوو ٠ هدج ىلا هقا ديع بسني نم مهو « هدچ

 اريخ هب هللا درب نم ) هلوق . اففنع نيةدحومو ةلدهملا مضإ ( بابا بأ ) هلوق ٠ هركذف « هللا دبع نب دمع

 . اهيلع هييثيل بئاصملاب هيلتبي هاتعم : یورما ديبع وبأ لاق . هللا لعافلاو داصلا رسكب رثك الل !ذك ( هنم بصي

 تعسو « داصلا رسكب هور نيئدحملا كأ : ىزوجلا نيا لاقو . هبيصيف ءالبلا هيلا هچو ءائعم : هريغ لاقو

 یبطلا هجور . لمآ هقار ؛ ىلوأ ناكل سکع ولو « لاق اذک . قيلأو نسحا وهو , داصاا حتفي باشحلا نبا

 نم دما هجرخأ أم رسكلل د.رش و : تلق . ( نيفشي وهف تضم اذاو ) ىلاعت هلوقل بدألاب قيلأ هأب متفلا

 هتاورو « عزجلا هلف عزج نمو ربصلا هلف ربص نف <« مالتبا | اموق هللا بحأ اذا و همعفر ديل ن دو ثيدح

 سأ تیدح نم دداش هلو . ريغص وهو هآر دقو < ب ىنلا نم هعام ىف فاتخا بل ن دوم نأ الإ تا

 ببسي ملأ نم ابلاغ كفنب ال یدالا نو , نمؤم لكل 1 ةراقب ثیداحالا هذه فو . هنسحو یذم رتا دنع

 بونذ رفگن - ةيبلق وأ تناك ةيئدب- مالالاو عاجر لاو ضاسالا ناو ۰ یکذ ام كلذ وحن وأ مث وأ ضرم

 هنع هبا ؟تاح الإ ىذأ هبيصي لسم نم امو دوعسم نبأ ثیدح نم هدسعب ىذلا بابلا ف یأیسو . هل حقت نم

 هيبنتلا مدسقت ىذلا تيدسحلا  رئاذصلاب كلذ اوصخ روبجلا نكل : بوئذلا عيمج ممت هرهاظو « هاباطخ

 یهنتچا ام ؛ نهنیب امل تارافک ناضمر ىلا ناضمرو ةمبآ ىلا ةمبجلاو سنان تاولصلا , ةالصلا لئاوأ ىف هيلع

 اهرهاظ یلا ثيداح لا ىنعم نوکب نأ لمتحمو ۰ ديقملا اذه ىلع ریفکشلا ىف ةدراولا تاقلطلا اولمخ « رئابكلا

 هتلقو ريغكللا ةرثك نركيو ؛ بونذلا نم هاش ام ام هللا رضاك يف ؛ بونذلا يفكنل ةحلاص تاروكدملا نأ ميمعتلا
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 . ةيوقعلا قاقحتا نم هيلع بترا هرثأ وع وأ هرتس بنذلا ريفكشب دارلا مث . هتفخو ضرما ةدش رابتعاپ
 كلذ ىلا مضنا هاوس روكذملا ريفکتا هيلع بترتب ركذ ام هريغ وأ ضرملا لوصح درحب نأ ىلع هب لدتسا دقو

 یمآ ام لاتو بستحاو باصملا ربص اذا كلذ لع : لافق . میفلا » ىف ىطرقلاكموق كلذ یا : ال مأ باصملا ربص

 . كلذ نم هب هلوسرو هللا دعو ام ىلا لصر ذانیف ءةنآلا ( ةببصم مهتباصأ اذا نیل ر) امت لوق ىف هب هللا

 تيجأو . ما ةغيص انه مقب مل ذا ارظأ « ها سا امب و هلوقب هريبعت ىف ناو « ليادب ها وعد ىلع تأب ملهنأب بةعتو

 هنأب لوآلا نعو . مالا ینعم هيفف « هل بلطلاو هيلع ثحلا یضتقب هفايسف ىمألاب حیرصناا عقب مل ناو هنأب اذه نع
 لب « اهنم ءىش تبث ول كلذ هل تب ناك نکا « حيم لمح وهو ؛ ةقلطملا ىلع ربصلاب ديبقتا اب ةدراولا تیداح الا لمح

 باوثلا كلذ لوص وه «] اف ربصلا رابتءاف « صوص باوثب ةديقم اهناكلا ةيوق امإو اع جمال ةفيعض امإ ىم

 ندم ثيدح لثمو , ديهش رجأ هلف بستحاو ريمف اهيأ وه دلبب نوعاطلا عفو نمیف ىتأبس ام لثم « صرص+لا
 ابضابب ملف ةلزنم هللا نم هل تقبس اذإ دوعلا نا : لوقب مر هللا لودر تمعس د ةبح هل تناكو هدج نع ها نع هلاخ

 هلاج رو دواد وأو دا هاور « 221۱ کل" غاي ینح كلذ لد رص 2 هلام وأ هدلو وأ هدنج يف هللا الترا لمعب

 ةر ثيدحو . رضي ال ىفاحصأا ما| نكل همسا ىف فاتخا هوبأو < دمع هنبا ريغ هنع ورب مل ادلاغ نأ الإ « تاقث

 « رفقف ملظو « رفذتساف ماظو « رصف ىلتباو٠ ركشف ىطعأ نم » همفر  ةدلسم نزو ةدح وم مث ةمجعم مث ةلمبمم -

 لخدب « هرصب بهذ نم د ابيرق قلا ثبدحلاو « نسح دنسب یارطا هجرخأ , نودترم مو نمالا مل كيا وأ

 دحأ ودعت ال اهد جوف ربصاا ىف ةدراولا ثيداحالا ارقتسا هلأ ءانيقل نء ضم معز اذاكم ٠ اس اذه ىف

 نم لسم هجرخأ ابف كلذو « باوثلانم هيلع بترتي ام قالطإ عم ريصلاب دييقنلا حص لب . لاق اک سيل و« نرمال

 نمؤال [دحال ] كلذ سیل و [ 20 ریخ هلكهرمأ نإ , نمؤملا م* ابجت ] جي هقا لوسر لاق د لاق بيهص ثيدح
 نم دهاش هلو « ريخ لا هقا ءاضق لكف ٠ رجأ هلف ريصف ءارض هتباصأ نإ و « رجأ هلف هقا ركشف ءارس هتباصأ نإ

 دح ةبيصم هتباصآ نإ و « رگشو دم ريخ هباصأ نإ « نمؤدل هقا ءاضق نم تبحم د ظفلب صاقو ىلأ نب دعس ثيدح
 لصح ال رجألا نآب  حيرمهتلا هنع ءاج نمو . یافلاو دحأ هجرخآ ثيدحلا « هرمآ لک ف رجب نمؤملاف « ربصو

 دمحأ ىورف ؛ حارچلا نب ةديبع وأ لوالا فلسلا نم - طقف ريفکشلا اهب لصح امنا لب « ةبيصملا لوصح درج
 ىلع انلخد » لاق فيطغ نب ضايع قيرط نم احلا هححصو ديج دنسب ىئاسنلا ىف هلصأو «درفاا بدالا » ىف ىراخبلاو
 وبآ لاقف . رجأب تاب دقل . ةفيح هنارما تلاقف ؟ ةديبعوب | تاب فيك : اناقذ هتباصأ ىركش نم هدوعف ةديبع ىلأ
 مل ةديبع اب أ نأكو « ةطح هل ومف هدسج ىف ءالبب هللا هالتبا نم : لوقي لل هللا لوسر تعم « رجأب تب ام : ةديبع
 قلطم هان ىذلاو « .هصااب دييقتلا ىلع هلو ةعمس وأ , ةبيصملا هتباصا نمل رجآلاب هيف حرص ىذلا ثيدحلا عمسپ

 ىبأ ثب دح ضرما: رجالا لوص> ىلع لدتسا مهضمب نأ لاظب نا ركحذو . ربصلا نع یراملا زج ال وصخ
 ىلع داز دقف : لاق ءايقم اجي لمعب ناك ام هل هللا بتک رفاس وأ دبعلا ضيم اذإ , ظفاب دابجلا ىف ىضاملا ىسوه

 لضفتن «طاصاا لمعلا كلذ ىلع مادل اس. ناك ول نأ هتبن رابتعاب ىه امن | اذهل ةدايزلا نأ هلصاح ام باجأ و «ريفكتلا

 54 ثيدحلا « ريخ هلك هرمأ نمژلا باب - ۱۳ « دهزلا باتک ۰۴ لسم حیح نم هانلک أو « ةقباملا تاعبطلا ىف اضاب ناك (۱ )
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 . ايش هتح ىف لمعي نكي مل نم ةيواسي نأ كلذ نم مزلب الو « لمعلا كلذ باوث هل بتکی نآب ةبنلا هذ هيلع هقا
 هلع ميم دنسب «درفلا بدالا ١ ف یراخبلا دنعف « ةر ره وأ هضرم رجألا هل بكي ض رلا نآ هنع هاچ نیو

 نم هطسق وضع لک ىطعي هللا ناو « ىنم وضع لک ف لخت ابنال . ىحلا نم "یا بححأ ینبیصی ضيم نم ام د لاق هنأ
 ن”ىنأ هدج نعد هيب أ نعذاعم نب د قيرط نم ىتارطلا جرخأو . هيأر ةزبره وبأ هلوقي ال اذه لثمو « رجالا
 هيلع برض وأ مدق هيلع جلتخا أم اهبحاص ىلع تانسملا ىرمت : لاق ؟ یا ءازجام هللا لوسراي : لاق هنأ بمک
 ‹ اصيحمت ضرملا دافآ الثم بونذ هل تناك نف : نيلاح ىلع قثلاو تابالا لمح ىلوالاو « ثيدحلا « قرع

 قلطأ نم قلطأ مهیف اياطخلا دوجو مدآ ىنب نم باغألا ناك الو . كلذ رادقع هل بتنك بوثذ هل نكن مل نمو

 باو: ليصحت ىلع لوم وبن هب رجالا تيثأ نمو ؛ ةفلطلا ثيداحالا لم كلذ ىلعو , طةف ةرافك ضرملا نأ
 دبع نا دعیتسا دقو . باوصلاب لعأ هقاو « باوثلا ضرملا بحاصا رفوت ةئيطخخ نك: مل اذاف « ةئيطخلا لداعي

 ام بقعتو « ربصلا ىف امدسب رجالا لوصح رصحو ٠ ةبيصملا سفن ىلع رج لا لوصح « دعاوقلا » ىف مالسلا
 كلذ هيلا اوکشف « ءابق لهأ ىلا اهب ساف عقلي هللا لور ىلع حلا تنذأتسا د لاق رباج نع ديج دنسب دحا ءاور
 هج و و « ایعدف : اولا . اروبط کل نوکت نأ منش نو « ینع ابفشكف کا هللا توعد منش نإ « منش ام : لاقف
 ربصلا اهئراق اذإ ةبيصملا نأ رهظي ىذلاو : تلف . محل روبط اهنأب مدعوو « ماوكشب مذخاؤي مل ةنأ هنم ةلالدلا

 نم ملی ام عزا نم لصح مل نإ رظن ربصاا لصح | نار « هليصفت مدقت ام ىلع تاجردلا عفرو ريفكتلا لصح

 ايس كلذ نوکیف لص ناو ۰ ةقباسلا رباصلا تم رع ةطحنم لا نکل و « مسار لضفلا لصف وأ لوق
 امهدح ال یضقی كلذ ردقبف « رخالا ىلع امهدحأ دیزب دقو « ناب وتسب دقف « ریفکلا وأ هب دوعولا رجالا صقنل

 معأ هقاو « ایی رق هترکذ ینلا ديبل نب دوم ثيدح روك ملا لیصفتلا ىلا ريشبو . رخالا ىلع

 ضرما ةدش باپ - ۲
  ح شمالا نع "نايف ات دح ةصيبق نشر - 045

 ةشئاع نع » قورسم نع لئاو يبأ نع شالا نع "تیمش ان ريخأ هللا دبع ان ربخآ دم نب رشب ی دحو

 « ٍ فا لوسر نم مج ول هيلع دشأ ادحأ تیارام : تلاق اع لا ىضر

 ديوس نب ثراا نع يتلا هاربا نع شمالا نع نایفس انث دح فسوب نب دن او - ۷

 ”كنإ : تلقو س اديدش اكو كوي وهو - هضم ىف وي ىلا ”تينأ : لاق هنع لا یضر هللا دبع نع »

 *دراح الا ىذأ هبيصي سم نم ام لجأ : لاق . ني رجأ كل ناب كاذ "نإ : تاق ءاديدش اکو "كامو

 ۱ «رجشل نرو تاح اي هاياطخ هنع هللا
 [ موج هات ۰11۰ ۸ : ىف فارطأ - ہ۷٤ ثيدحلا ]

 نبا وه ( هللا دبع انريخأ دم نب رشب ىنثدحو ) لوق . لضفلا نم اهيف ام نایبو ىأ (ضرملا ةدش باب ) هو
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 مث لوحو نایفس دنع لوألا دنسلا ف فقو ولو « لب وحتلا دعب شعآلا داعأ اذک ( شعالا نع) هلوق . كرابملا

 « ةبعش اور یهو ةيناثلا ةاورلا ظفل ىلع هفاس هنوكل كلذ لمف هنظأ نکل « اناس ناك شععالا نع امهالک لات
 لد هنم دشا دحأ ىلع عجولا تيأر ام » ظفلب كرابملا نبا نع یسوم نب نابح قيرط نم ىليعامسالا اهجرخأ دقو
 ٠ دشأ ناكادحأ تيأرام » ظفلب هيف یرابلا خيش ةصيبق نع ةبيش ىلأ نب ركب ىبأ ةياور نم هفاسو ءم هلا لوسر

 كثيدح فئماا ركز م . اضم عچو لک یمسن پرعلاو ؛ ‹ ضراا عجولاب دارملاو ءاوس قابلاو « حجولا هيلع

 تناح هل ,lk دمو ةلمبم ءاح هللا تاح الإ , هرخآ ىف هلوقو « هيلب ىذلا بابلا ىف قى ألا دومسم نبا

 (فينوي نب دمي انثدح) هلوق اياطخلا نس اا تف ىنءملاو « ىرخألا ىف امهادجإ تمغدأف نيت انثمب

 ىروثلا وه نايفسو « قايرفلا وه

 ٠ لالا لا ؛هاینالا ءالب سائلا دش بسا - ۳

 نع »ديوس نب ثرالا نع *یمیتل ميهاربا نع شعالا نع ةزمح ىلأ نع نا دب شرم - ۸

 . اديدش اکو كعوت كنإ « هلا لوسراي : تاقف كلوب وهو قلي هللا لور ىلع تاخد : لاق هللا دبع

 « كلذك كاذ « لجأ : لاف . نرجآ كل نأب كلذ : تلف . کنم نالجر "كعوب اك كءوأ یا « لجأ : لاق

 « اهن رو ةرجشلا "طح ۴ هناثيس اهم ا رك الإ - اهقوف اف ةكوشت -- ید هبیص لسم نم ام
 امهعجو « لوألاف لوألا » ىنسذللو « شکالا اذك ( لثمآلاف لثمألا مث , ءايبنالا ءالب سائلا دشآ باب ) هلوق

 هذه ردصو . ءالضفلا مو لئامآ عمجاو ةلاثملا نم لعفأ لثمالاو + لضفلا ىف ةباوألا لوألاب دارلاو « ىلءتسملا
 ميلك 1 لاو نابح نباو ىذمرتلا هصعو هجام ناو « ىربكلا » ىف ىئاسنلاو یرادلا هجرخأ تیدح ظفل ةمجرتلا

 ؟ءالب دشآ سائلا ىأ هللا لوسراي تاق , لاق هيبأ نع صاقو ىبأ نب دعس نب بعصم نع ةلدوب نب مصاع قيرط ن

 هيلع امو ضرالا ىلع یثع یتح» هيفو ثيدحلا « هنید بسح ىلع لجرلا ىلتبي « لثمآلاف لثمألا مث « ءايينالا : لاق
 قيعس ىنأ ثيدح نم ادهاش هل جرخأو . انآ بمدعم نع بيسملا نب ءالملا ةيأور نم کالا هجرخأ , , ةئيطخ

 رخآ ىف ام هيف سيلو « ثيدحلا « نوملاصلا : لاق ؟ نم مث : لاق ءاململا لاق ؟ نم مث : لاق ؛ ءایبنالا : لاق ١ هظفل و

 تنب ةمطاف ثيدح نم كاملا هحمصو یاسفلا هجرخأ ام ىلا لوآلاف لوألا و ظفلب ةراش الا لملو ؛ دعس ثيدح
 ذشأ نم نإ : لاقف , ىحلا ةدش نم هيلع رطقي ءاة اذاف « هدومن ءاسن ف يب ىنلا تيتآ » تلاف ةفيذح تخأ ناما

 دیدشتو ةلمهملا منع ىركسلا وه (ةزح ىبأ نع ) هلق . « مهتولي نيذلا مث « مهتاب نيذلا مع . ءايبنألا ءالب سانلا

 ةثالث دانسالا فو ءاضيأ یمیآ وه ديوس نب ثرامحلاو « كيرش نب ديزي نبا وه ( ىميتلا مهار نع) هل ٠ فاكلا ٠

 «تاوالا ىف ىنأي رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف دب وس نب ثراحلل سياو ٠ نويفوك قسن ىف نیما نم

 تاخد ) ملو ٠ بلاط ىلأ نب ىلع نع هتياور نم ةبرشالا ف ىم ثلاث هدنع هلو : ةديدع قرط نم هدنع امهتاكل

 نیعلا نوکسو واولا حتفب كعولاو «هطرم ىف زا ینلا الا تيتأ اهلیق ىتلا نايفس ها ور ىف (كعوب وهو لپ ينلا لد

 كعولا ىممسالا نعو ؛ هايإ ابكي رحمتو كرعوملا اهداعرإ ليقو , ابعت ليقو « ىلا ملأ ليقو تفت دقو ىحلا ةلمبملا



 ىضرملا بانک - ۷۵ ۱۱۲

 « یخا ةدشب رجالا ةفءاضم لا ةراشإ ( كلذ ) هلوق . اهترارغ اكعو تيم ىلا لملف اظوضحم ناك ناف , رحلا
 كعوب اك كعرأ ىا و هلوق وهو ةياورلا هذه نم فرعي ةذح هلبف بابلا ىف ةقب اسلا ةياورلا ین نأ اذ فرعو
 حصیل سنجلا ال لیاةتال هيف نيونتلا ( ةكوش ىذأ ) هلق ۰ ىنعمد انزو معن ىأ ( لجأ ) هلوق . « نم نالجر

 هللاو « هسکعو ةراقحلا ىف اهتودو مظملا ىف اهفوف لمت وهو . ءافااب هيلع ةر-او مظعلا ىف ابئودو اوف بنرت

 ضرما نأ تبثآ هنأ لصاحلاو . ارثتنم هیقلت ىأ ةلمملا ءاطلا ددشتو ةلمبلا ضو هلوأ حتفب (طحت اك) هلوق . لعأ

 من لاق : ىنعملا 7 اپلک تائيسلا طحن نأ ىلا یهتن ةفعاضملا نأ كلذ دءإ هيلع داز مث « رجالا فعاض دا اذإ

 هنركذ یذلا دعس ثيدح كلذ ىلا ريشيو , هیش اهنم قبب ال یح ابا تائيطخلا طعم و تاجردلا عفر“ ضرلا ةدش

 لازبال و ظفلب ةبيش ىبأ نیاو دحأ دنع ةر ره ىبأ ثیدح هلثمو , ةئيطخ هيل امو ضرالا ىلع ىثمب ىح » لبق

 ىف لخدت ابنا  ىحلا نم ىلا بحأ ىنيصي عج نم ام : ةريره وبأ لاق . ةئيطخ هيلع سيل و هنا قاي یتح نما ءالبلا
 ةبج نم ةمجرتلا ىلع بابلا ردح ةلالد هجوو « رجالا نم طق لصفم لك یطمب هللا ناو ۰ مدآ نا نم لصفم لك

 هيف رسلاو < م ةطحنم مجرد تاک ناو مجد مرق مم ءایل والا قاحلإو دن انیبن ىلع ءایبن الا سايق

 « ديعلا ىلع رحلا دح فعوض مث نمو « دشآ هژالب ناك رنک | هيلع هللا ةمعن تناك نف « ةمعنلا ةلب اقم ىف هالبلا نأ

 كثيدحلا ىف : ىزوجلا نبا لاق ( نيفهض باذملا ال فعض, ةئيبم ةشحافب نکنم تأي نم ) نینمولا تاپمال لیار

 نم مهنمو « ءالبلا هيلع نام ىلتبملاب ةفرعملا تيوق الك هنأ الإ هب نفر فيعضلاو ۰ لمح ام لمع ىوقلا نأ ىلع ةلالد
 دو مسي كسلم ىف كلاما فرصت اذه نأ یر نم ةجرد كلذ نم ىلعأو . ءالبلا هيلع نوبف ءالبلا رجأ ىلإ رظنب

 شن هرابتخا نع هنال هب ذذلتی نم بنارلا یجآ و. ءالبلا عقر بلط نع ةبحلا هتلفش نم هنم عفرأو « ضرتءي

 لعأ هتاو
 و

 ضوررلا ةدايع بوجو ساپ - ع

 ىرمشالا وش یآ نع لئاو ىبأ نع روصنم نع ناو ویا أيث لح لوعس ن 00 672 هس 0564

 < یناملا او و ءضيرلا او دودو « مئاجلا اومطأ : هب هلل لوسر لاق » لاف
 ص ت 2 ۰ 2 - ت

 دیو- نب هب واعم تهوس لاق ماس ن 0 نلربخا لاق مش اع لح رم ی "صفح شی دم 06

 نع اناهن : میس نع نامو ميسب هم للا لوسر انءرمأ » لاق امهنع للا یضر ,بزاع نب ءاربلا نع لارقم نإ

 دومنو « نءانجلا میت نأ ان رماو . ةرثيلاو يا نعو « قريَتْسالاو جابيدلاو ريرحلا سبلو « بهذلا ماخ
 4 ص

 ۳ مالسلا یشن و « ضنرم ا

 ةرب ره ىنأ ثي لح مدت و 0 ةداصا اب سالا رهاظ ىلع بوجولاب موج اذاك ( ضب رملا ةدابع بوجو باب ) هلوق

 ىلع ملسملل بحجب سخ 2 لس ةياود ىف عقوو ۰ ضيرأأ ةد امم ركذف € سم لالا ىلع لسا قح 0 شک اما ف

 كفو عاج ا مامطاك ةيافکسلا ینعع برجولا ىلع مالا نوكي نأ لمس : لاطب نبا لاق « اهن اهركذف « لا
 هه ضرف ىف لاق لوالاب یدوادلا مرچو 6 ةفل لاو لصا و تلا ىلع ثحلا بدنلا نوكي نأ لمتح و ۲ نیس الا



 ثيدحلا 010۰-۵14٩ ۱۳

 ٠ ضعب نود ضعب قح ىف بوجولا ىلا لصت دقو ء بدن لصالا ىف ىه : رولا لاقو « ضعب نع سانلا ضعب

 رفاكسلا قو « كلذ ادع ايف حابتو « لاح ىعارب نميف نسنو <« هتنکرب یجرت نم قح ىف دك أتم : ىربطلا نعو

 مدقت دقو . نايعالا ىلع ىنعي ؛ بوجولا مدع ىلع عاجالا ىووثلا لقن و . درفم باب ىف هركذ یت آیس اک فالخ

 لاصخلا ضءإ ىلع ارصتقم ارضع ءارباا ثيدح هدمب رکذو ؛ ةدلولا ىفو دالا ىف انه روكذملا ىموم ىبأ ثيدح

 ىلع « ضارملا اردوع ه هلوق مومعب لدتساو . ىلاعت هللا ءاش نأ سابللا باتك ىف قوتسم هحرش قأيو « عبسلا

 سالا اذهو « وه هارب ال ام یرب دق هدئاع نوكل دمرآلا ممضعب ىناتسا نکل ٠ ضير لكى ةدايعلا ةيعورشم

 اهصوص دمرالا ةدامع ىف ءاج دقو . هب فذصاا هيقص دقو < هيلع یمغلاک ضامألا ةمقب ىف هلثم یاب دق یجراخ

 دنع وهر اما هح و دراد وأ هجرخأ « یمب ناك عجو نم علي هللا لوسر یداع » لاق مقرآ نب ذیز ثيدح

 نیما : ةدأيع مك سيل ةنالث د اطوفم ىناربطلاو قبلا هجرخأ ام امأو : ما هقامسو « درفلا بدالا » ف ىراخبلا

 نامزب ديبقتلا مدع اضيأ هقالطا نم ذوب و  ريثك ىبأ نب يح ىلع فوفوم ةنأ قبلا ححصف « سرضااو لمدلاو

 ىلا دنقساو « ثالث دعب الإ داعي ال هنأب « ءايحالا » ىف ىلارغلا مزجو « دوهجلا لوق وهو هضم ءادتبا نم ىض#

 هدرذت ادج فیعض تب دح اذهو , ثالث دعب الإ اتمام دوم: 1 ىلا ناک سنأ نع هجام نا اینا ثردح

 ىبأ ثيدح نم ادهاش هل تدجوو : ىلطاب تبد> وه : لاقف متاح وأ هنع لكم دقو « كورتم وهو ىلع نب ةلسم هب

 فاماتلاو هلاوحأ دقفت و هدرمآ ضيرملا ةدايعب قحتلبو . اضیا كورتم وار هيفو «طسوالاو ىف یار اهل دنع ةرب ره

 تقوي فيةثث ال ةدايملا نأ ثردحلا قالطإ قو . هتوق شامتناو هطاعن دو-جول ابي ةداعلا ىف كلذ ناك امرو < هب

 ` نع قاس د « لیلا ىف ةدايعلا د درفملا بدالا ف ىراخبلا ةجرتو « راهنلا قرط ىف ام ةداعلا ترج نكل « تقو نود

 : لاقف « هوريخاف ؟ هذه ةعاس ىأ : لاقف حیصاا دنع وأ ليلا فوج ىف هوتأ ةفيذح لقث امل » لاق عيببرلا نب دلاخ

 دوعت : فیصاا ىف راهلا عافترا دعب هل لق هنأ دحا رع مرثالا لقت و ء ثيدحلا « رانلا ىلا حابص نم هللاب ذوعأ

 فرصا قو الرا ءادقلا ف بحتست ةدايعلا نأ ىوارفلا نع حالصلا نا لقن و . ةدابع تقو اذه سیا : لاق ؟ انالف

 كلذ تضتفا ناف ۰ هلهأ ىلع قشي وأ ضررا رجضر ىتح سولجلا لیطب ال نأ امادآ نمو . بیرغ وهو ٠ اراجن

 لسم دنع اهنم . دایج ةريثك ثيداحأ ةدايملا لطف ىف درو دقو . هدب ىذلا راج ثيدح ىف اك سأب الف ةرورض

 نوكسو ةمجملا مضإ ةفرخو « ةئجلا ةفرخ ىف لزب ل سما هاأ داع اذا لسملا نا » نابوث ثيدح نم ىذسمرتلاو

 . رقلا ىنتحي ىذلا هزوحم ا« باوثلا نم ضررملا دئاع هزوح ام هبش « تجضن اذا ةرّلا یه ءاه مث ءاف اهدعب ءارلا

 هجرخأ دقف « لو" لوألا ريسنالاو , ةنجلا ىلا هدون قبرط ىف یشع دئاملا نأ ىئمملاو ‹ قب رطلا انه اج دارملا لیفو

 ملسم دنع وهو « اهانچ : لاق ؟ ةزجلا ةف رخ أم : ةالق ی ال تلق » هيفو هجولا اذه نم « درفلا بدالا » ىف یراخبلا

 ةحرلا ىف ضاع اضم داع نم » هعفر راج نع محلا نب ريع قیرط نم اضرآ یراخبلا جرخأو , عوفرملا ةلمج نم

 « ةفلتخ هيف مهظافلأ و هجولا اذه نم احم لاو نابح نبا هححصو رازبلاو دحآ هجرخأو « ابی رقتسا دعق اذإ ىتح
 نسح دنسإ كلام نب بعك ثيددح نم هو دحالو

 هيلع ىنا ةدايع باپ - ۾
 یراپلآ متن - ١ ج س م



 یضررلا باتک - ۷۵ ١١5

 لل ضر هللا دبع نب باج مس رد ڪلا نبا نع نایفس الح دم نب هلا دبع اشو س ۱
 « "لع 'ىغأ ینادج وف « نايشام اھو ررکب وبأو یندومیت قلي یبلاینتاف «اضرمأ "تضرم » لوقی امہنع
 ؟ یلام یف "متصأ فيك« هللا ةلوسراي : تلق « يلب وبلا اذاف تففاف « "ىلع ههوضو بص م كَ لا ًاضوتف
 ۱ « ثارهلا يآ "تل زن یتح « *یشب ین مف ؟ ىلام ىف ىضقأ فيك

 ةمجرتلا ةدئاق : ريثملا نا لاق . ةساسملا توق همم لطعت# ىثغ هبيصي ىذلا ىأ ( هيلع ىمغملا ةدايع باب ) هلوق
 حييرصتلا رباج ثيدح ىف سيل نكلو « هدئامب می ال ةنوكسا ةدئافلا ةطقاس هيلع یمغلا ةدايع نأ دقتعي ال نأ
 لاح كلذ عوقو قايسلا نم رهاظلا لب : تلق . امهروضح قفاو هلعلف < دندابع لبق هيلع ىمغم ةنآ املع امهنأب
 ريج كلذ ءارو نأل « هيلع ةدايعلا ةصورش» فقوتت ال هدئاعب ضيرملا لع درجو ۰ هيلع امهلوخد لبقو امهتيجب
 ذی ومتا دنع هيلع ثفنلاو هدسج ىلع حسملاو ضيرملا ىلع هدب عضوو دئااعلا ءاعد ةكرب نم یچرامو « هلهأ رطاخ
 ءاسنلا ةروس ريسفت قو ةرابطلا باتک ىن روك ملا ماج ثيدح حرش مدقق دقو , كلذ ريغ ىلا

 عزا نم عرس نم لضف اپ - ۱
 لاق 2 لاق جراب ر یآ نی هاطع یئادح لاق ررکب ىبأ نار نع 5 ان دح ا شو هس ۲

 : تلاقف ت "ىبلا تنأ هادوسلا ةأرملا مذه + لاق . یلب : تلق ؟ ةنجلا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ : سابع نبا ىل ۳1 ۰ ۰ ۱ 2 ۳ 4 5
 نأ هللا توعد تش لاو «ةنجلا كلو تربص تش نإ : لاق . ىل هلا /مداف ٠ ٹکا یاو ا ىإ
 دو انثدح ۰ «اط اعدف ء فشکنتآ ال نأ ىل هلا ”عداف < ”نشكنأ ىنإ : تلاقف . ٌربصأ : تلاقف ۰ كيف امي
 ةبمكلا رتس ىلع « ءادوسلا ةليوطلا ةأرملا كلت « رف 5 "أ یار هنأ ءاطع ىفربخأ جرج نبا نع “رل انربخأ

 ةسيئرلا ءاضعالا عن ةلع یهو « عرصلل ابيس نوكي دق حيررلا سابحنا ( جیرلا نم عرصي نم لضف باب ) هلوق
 ضعب نم هيلا عفتري .ىدر راخ وأ « غامدلا ذفانم ىف سبحتت ةظيلغ حير هبيسو « مات ريغ اعنم اهامقنا نع
 دقو « ةب وطرلا ظاغا ديرلاب فذقيو طقس لب ابصتنم هعم صخشلا قبب الف ءاضعالا ىف جنشأ همیلی دقو < ءاضعالا
 عاقيال امإو ةيساالا روصا ضع ناسحتسال امإ 6 مهم ةثيبخلا سوفنلا نم الإ عشب الو 0 نجلا نم عرصلا ن کی

 الو هتبلب مهضهب و « مهن ريثك هدحم ىتاثلاو ؛ هجالع نوک ذی و ءابطالا عيمج هتبثي ىذلا وه لوالاو « هب ةيذالا
 نگو ٠ املامنأ لطبت و ةيلم اا ةر رشآ حاورالا راثآ عفدنتل ةيولعلا ةريخلا حاورالا ةمواقمب الإ اجالع هل فرم

 نوکی ىذلا امأو « طالخا هبیس ىذلا ىف عفنی ام[ اذه : خورصلا جالع رکذ ال لاقف طارقبإ كلذ ىلع مهنم صف
 , ريصقلاب فورملا وه ( ركب ىبأ ناردع نع ) هلوق . ناطقلا ديعس نبا وه ( حي ) هلوق ۰ الف حاو دالا نم

 نم « لیذلا » ف یموم وا هجرخأو « ةباحصلا باتک , ىف یرفغتسلا رف چ ةاور ىف « ءادولا ةا لا هذه )



 ۱1۵ ۱ ۵۱0۲ ثيدحلا

 : لاقف ةميظع ءارفص ةيشدح یارأف » بد ا اذه ىف حاير ىبأ نب ءاطع نع ىئناسارحلا ءاطع ةباور نم مث هقيرط
 هجرخأو « نونجلا : ةنك اس ةرمه اهدمب ملا مضي وهو ((1) ةئؤملا هذه ىب نإ تل اقف) هلوق . « ةيدسالا ةريعس هذه

 نبا اذكو هتياور ىف دازو « نونجلا ینو ةتؤملا هذه ىف نا , هتياور ىف لافف هجولا اذه نم ريسفتلا ىف ةب ودم نبا

 ىتلاك او وكت الو د امف لزنف امتعقن ةميظء ةيكامل تعمتجا اذاف « فيللاو رمشاو ف وصلا عمجمت تناك اهنأ هدنم

 ديدشتو ةانثع ( فدکتا فو ) هلوق . ىرخأ ةأرما املأ لحنلا ريسفت ىف مدقت دقو « ةبآلا «اشرغ تضقن
 ال یهو اهتزوه ربظت نأ تيشخ اهنأ دارلاو « فاشكنالا نم اف ةئكاسلا نونلابو , فثکشلا نم ةمجعملا

 . دیزب نبا وه دلو « « درفملا بدالا د ىف هب حرضو مالس نبا وه ( دم انئدح ) ىرخالا قيرطلا ىف هلو . رعشت
 هلوق . « ةأرما كلت » ىنيمشكلا ةياود ىف ( ةأرملا كلت ) هلوق . ءافلا حتفو ىازلا ضب ( رفز مآ ىأر هنا ) هلوق

 ىف ثيدحلا تدجو مث «٠ ىأد » هلوقب قامتي نأ زوحيو ؛ ةدمتعم الع ةسلاج ىأ ةلمهملا ركب ( ةبعكلا رتس ىلع )
 رازی دنعو . لع هقاف« ةيمكلا لس ىلعد لاقو هنیعب انه روكذملا دنسلا اذهب هجرخأ دقو ىراخبلا هدرفلا بدالا»
 تيشخ اذا تن اکف اهل اعدف ‹ یئدرج نأ ثيبخلا فاغأ یاد تلاق اا ةصقلا هذه وحن ىف نابع نبا نغ رخآ هجو نم

 نبا هجرخأو ءالوطم ثيدحلا اذه عرج نبا نع قازرلا دبع جرخأ دقو « اهب قلعتنق ةبمكلا راتسأ ىتأت اهينأي نأ

 ناك » لوقي اسواط عم هنآ لسه نب نسحلا نع جیرج نبا نع دع نب جاجح قيرط نم « باعيتسالا » ىف ربلا دبع

 لاق « أرب: لف اهردص برضف « رفز ما امل لاقي ةن ونجم قأف. !ریف مدحأ ردص برضيف نين اجاب ىنؤي لكي ىنلا

 نايفس ىبأ نب ةلظنح قيرط نم « ةفرهملا ىف هدنم نبا هجرخأو « انه ىالاك رک ذف « ءاطع ىتريخأو حيرج نبا
 فرغ وك ةرخآلا ىف املف ايئدلا ىف اهمیت نا : لاقف » هرحآ ىف دازو « اريخ اهباع یثی ناكو ه دارف سواط نع

 ىرفذتسالا ىرخأ قو « نيءلا لدي فاقب هدنم نبا ةياور ىف عقوو , رغصم نيتهم یهو ةريعس بسا نأ هتدروآ ام

 تناك ىلا ةحيذش ةطش ام ىه ةأرملا هذه نأ ریبزلا قيرط نم « تامپبلا » ىف یفلا دبعو دعس نبا ركذو « فاكلاب

 اهتدروأ ىتلا قرطلا نم ذخؤي دقو « ىلاعت هللا .اش نإ بدالا باك ىف اهركذ ىتأيس اک ةرايزلاب علي ىنلا دهامتت
 ةر ره ىبأ ثیدح نم نآبح ناو رازلآ جرخآ دقو . طلا عرص نم ال نجلا عرص نه ناكر فز مآب ناک ىذلا نأ

 كاشف هللا توعد تش نإ : لاف . هنا عدا : تا اقف 7 هقا لوسر ىلا ممل اهب أما تءاج و هظفل و اهتصقب اهدش

 ساو عرصی نم لضف ثيدحلا قو . ىلع باسح الو ريصأ لب : تااق . كيلع باسح الو تربص تنش نو

 فعضي ملو ةقاطلا هسفن نم لغ نم ةصخرلاب ذخألا نم لضفأ ةدشلاب ذخألا نآو « ةئجلا ثروب ايندلا ايالب ىلع ربصلا

 ا ىلا ءاجتلالاو ءاعدلاب اهلك ضارمآلا جالع نأ هيفو « یوادتلا كرت زاوج ىلع لياد هيفو « ةدشلا مازتلا نع

 اغ نكلاو « ةيندبلا ةيودآلا ريثأت نم مظعأ هنع ندبلا لاعفناو كلذ ريثأت نأو « ريفاقعلاب جالعلا نم عفنأ و عمنا
 هباق ةرقو همجوت ةوق وهو ىوادملا ةبج نم رخالاو . دصقلا قدص وهو لملعلا ةمج نم اهدحأ : ناب عجنپ

 عا هللاو « لکوتلاو ىوقتلاب

 هر هب بهذ نم لضن اپ -۷

 ىديألا ىف ىلا حبحصلا مالا ةياور ريغ یهو « خراشلا ةباور هذه لمل ( ) ١



 یطرلا پاتک - ۱۹ ٠

 نع بلطلا یوم ورم نع داملا نبا یئدح لاق ثيل انربخآ "فسوب نب هللا دبع شرو - ۳

 ربصف هبتیبع یدبه تیاتبا اذإ : لاق لا نإ : لوقي ب یبلا تممس » لاق هنع هلا یفر كلام نب سنأ
 ۰ ع -

 ب يزلا نع سنأ نع لاله نب لالظ وبأو رباج نب ثسفا هسبات  هينيع ديرب . « ةنجلا امهْنم هتضوع

 ثيدح ةمجرقلا ظفلب ءاج دقو « نسنلا ةياور نم اهیدحر ةمجرنلا هذه تطقس ( هرصب بهذ نم لضف باب ) هلوق

 هرج یہا نمو « هرصل باهذ نم دشأب هود باهذ دعب دبع لا ام و ظفاب مقرا ی دز نع رازلا هجرخأ

 تیدح نم قاراعلو < دیج دنسب هظفل ريغب دحآ دنع هلصا و « هيلع باح الو یلاعت هقا قل هقا قلب یتح ىصف

 هدرفلا بدآلاوف فنصلا ةياور ىف ( داملا نبا ينادح ) هلوق . هوحن رکذف « هرصب ها بهذأ نم و ظفلب رع نا

 ىأ ( وربع نع ) هلوق . ةماسأ ن هللا دبع ن ديزي وهو ,داحلا نب ديزب ىنثدح » ثيللا نع خاص نب هللا دبع نع

 ‹ ةينثتلاب ( هيتبيبح ىدبع تیلتبا اذا ) هلوق ٠ بطنح ن هللا دبع نا ىأ ( بلطلا یوم ) ةرسيم ورع ىنأ نا ۱

 بحا ام ناتب وبحنا نیتبیباب دارملا وءامهرسف یذلاب حرصی ملو « هينيع ديري ه هلوقب ثيدحلا رخآ امهرسف دقو
 وأ« ھه ريف ريخ نم هتبّور ليرب ام ةيؤر تاوف ىلع فمالا نم ایهدهفب هل لصح امل , هملا ناسا الا ءاضعأ

 نم ىذمرتلاو نابح نال اذكو «  بسقحاو 5 نا نع هتاور ف ىذمرتلا داز ( رصف ) هلوق ٠ هنتجیف رش

 رب اصلا هب هللا دعو اماریضحتسم ربصي هنأ دارملاو < اضيأ ساع نا قب دح نم نابح نالو « ةر ره یآ ثيدح

 لب هيلع هطخع نم سيل ايندلا ىف هدبع هللا ءالتباو , تاينلاب لامعالا نال « كلذ نع ادرج بصب نأ ال « باوثلا نم
 ثيدح ىف ءاج اک ربصب الإو داراا هل م" اضرلاب كلذ قلت اذاف , ةلزنم عفرل وأ بونذ ةراف.كل وأ هوركم عفدل امإ
 الف هولسرأ مث هلهأ هلقع ريعبلاك رجافلا ضرم ناو ٠ ابتمتسو ةرافك هل هللا هلع نمؤملا ضيم نا » ناملس
 اذهو ( نجلا امهنم هتضوع ) هلوق ۰ انوقوم « درفملا بدالا ١ ىف یراخبلا هجرخأ « لسرأ لو لقع مل ىردب
 هل عقو نم لكل لماش وهو « اهئاقبب قاب ةنج اب ذاذتلالاو ايندلا ءانفب ىنفي رصبلاب ذاذناالا نال « ضوعلا مظعأ

 اذا ١ ظفلب « درفلا بدالا » ىف ىراخيلا هجرخأ رخآ ديف هيف ةمامأ ىبأ ثيدح ىف عقور . روكذملا طرشلاب كلذ

 ءالبلا عوقو لوأ ىف نوكي ام وه عفاناا ريصلا نأ ىلا راشاف « ءدستحاو ةمدصلا دنع ترصن كيت رک تذخأ
 تیدح یطم دقو < دوصقملا لصح نوكي ال ربصيف سب مث ةلهو لوأ ىف قلقاو رج ىنف الاو « لسيو ضوفیف

 رخآ طرشب هيف نابح نبا هححص ايف ضابرعلا ثيدح ىف عقر دقو « ىلوالا ةمدصلا دنع ريصلا امنا د زئانجلا ف سنأ

 رأ لو« امهیاع یتدح وه اذا ةئجلا نود اباوث هل ضرآ مل نيذض امهم وهو ه.:6 رک ىدبع نم تباس اذا , هظفل و

 عفر ىف دازب ىرخأ ةحلاص لامعأ هل ىذلاف ةنجلا كلذ هل عقو نم باوث ناك اذاو « قيرطلا هذه ريغ ىف ةدابرلا هذه
 هللاديع نأ وهو واج نب ثعشأ ةعباتم امآ (سنأ نع لاله ن لالظ وأو راج نب تمشآ همان ) هلوق . تاچ ردلآ

 نادحو « نيتامملا لادلا دیدشترو ءاحلا مضي ىادحلا یرصبلا یعالا هقا دبع وبأ وهو هدج ىلا بسن راج نبا

 ینطترادلا لاتو ء هيف فاتخم وهو ميلا نوكسو ةلمبملا مضب لا وهو « یدزالا هل لاقي اذغو « دزالا نم نطب
 بسقحا و ريص مث هينمي رک تبهذآ نم مكبر لاق و ظفلب دمحأ ارجرخاف عضوملا اذه الإ یراخبلا ف 4 سیل و هب دتعي
 لاف سنأ ىلع تاخد» لاق هثع نوراه نب ديزي نع دیمح نب دبع ابجرخأف لالظ ىبأ ةمباتم امآ و . «ةنجلا هباوث ناک



 ۱۱۷ 01۱۵4 - هدوم تيدحلا
 بست ۹ اب

 زل ام » ظفلب ثيدحلا رکذف « لب : تلق ؟ كرشبأ الا : لاو . ريغص انأو : تاق ؟ كرصب بهذ ىم « ةندأ : ل

 < رک ت ذخا اذا ١ ظفلب لالظ ىبأ نع رخآ هجو نم یذمرتلا جرخأو « ةنجلا الإ ءارج ىدنع هیتع یک تذخا

 اعا فیفختلا و ةمجعملا ةلاشملا ءاظلا رسكب لالظ وبأ : ( هنت ) . ۰ ةنجلا الا یدنع ءازج هل نكي ل ايندلا ىف یدبع

 يأ نب لالظ وبأ امإ و ¿ نبا ١ فذح لاله لالظ وبأ ام] هاوص لاله نب لالظ وأ لصالا ىف عفو ىذلاو « لاله

 اع فيعض وهو « ديز ليفو ديزي لیقو ديوس ليقو نوميم ليقف هيبأ مما ىف بلتخاو : « ىبأ » ةدايزب لاله

 انجرت ىف ىرملا ركحذو . ةمباتملا هذه ريغ هحص ىف هل سيلو « ثبدحلا براقم هنإ لاق ىراخبلا نأ الا . عيملا

افعضاا ىف هركذ نابح نبا نال , دی سیلو « تاقثاا ىف هرکذ نابح نبا نأ
 ٤و « هب جاجتحالا زوج ال : لاقف ء

 ثلاث خيش مملو امهنإب ىراخبلا قرف دقو « لکوتلا نب ىحي هنع ىور رخآ لاله ىبأ نإ لاله تاقألا ف ركذ

و « اممم ثيدحلا ىفالاح ملصأ وهو دمع هنبا هنع ىور اضيأ یمبات لاله ىبأ نب لاله هل لاقي
 لعأ هللا

م الجر ءادر هلا أ "تداعو ¢ ”لاجرلا ءاسنلا ةدارع سا ۸
 راصنالا نم دحسملا لهأ ن

 لوسر مردق امل» تلاق اهنأ ةةثئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نءركلام نع "بت نشو = ۵

 ؛ لدهن فيك تبآ اي : تلف امهيلع "تلخدف : تناق ٠ امههع هللا ضر "لالبو ركب وبأ كعو ةيدمل هب لل

 : لوقي ىحلا هت ذعأ اذإ ركبوبأ ناكو : تلاف ؟ كدجت فيك لالب ايو

 وهم كارش نم'فدأ تولو ھما ىفْحْيسُم یا لک

 : لوقي هنع 'تحلفأ اذإ لالب ناكو

 للجو رغذإ ىلوحو داوب ٠ ةي ننيبأ له یرمش ”تيلالأ

 ليفطو ةماش ىل "نود لهو ةنج ايم ۳م وب "ندرآ لهو

 « دشآ وأ ةكم انبحک ةنيدلا انيل] "بم "مهلا : لاقف ء هْنربخأف ب هلا لوسر ىلا تش : ةشئاع تل

 « ةفحج اب اهلسجاف اهاح لقناو « ابعاصو اهم ىف ال كرابو ' امشحصو مهلا

 نم الجد ءادردلا مأ تداعو ) لوق ۰ ربتملا طرشلاب بناجأ اوناك ولو ىأ (لاجرلا ءاسنلا ةدايع باب ) هلوق

م لك ناتجوز ءادردلا یا: یامرکلا لات ) داصت الا نم دجسملا لهأ
 ءاخلاب ةريخ اما یرکلا 6 ءادردلا مأ امهن

 نأ رهاظلاو ۰ ةيمبات یهو ريغصتلاو مهجلاب ةميجم اپعا ىرغصلاو ٠ ةيباحص ةنكاس ةين تحت اهدعب ةحوتفملا ةمجعملا

 یه لپ < كلذكى يل رهاظلا هنأ ىعدا امو : تلق . ةئيدملاب هع لوسرلا دجسم دجسملاو « یرکلا انه دارلا

 یمبات یاش وهو « ديبع نب ثراحلا قیرط نم « درفلا بدالا » ف یراخبلا هجرخا روکذلا رثالا نال « یرذصلا

فالخ ف تنام اف ۰ ىربكسلا ءادردلا مآ قحلي م ريغص
دردلا مآ تار : لاق 4 ءادردلا ىبأ توم لبق نام ة

 لص ءا

 ىف سلمت تناك ءادردلا ما نأ ةالصلا ىف مدت دقو ۰ دجسملا ىف راصفالا نم الجر دوعت ءاشغ امل سبل دا وعأ ةلاحر



 ىضرملا باتک - ۷۰ ۱۸
 لااا ا اللاللاا1ا1اا الل للا تتلو

 نب كل دبع ةفالخ رخاوأ ىلا یشاع ىرخملاو ىرغصا الأ كانه تايب و ؛ ةمةق تناكو « لجرلا ةسلج ةالصلا
 مدق ال » تلاق ةشئاط ثیدح فنصلا ركذ مث . ةنس نيسمخ وحنب ىربكلا دعب نينار ىدحا ةنس ىف تنامو ناوم

 لبق كلذ ناي هيلع ضرتعا دقو ؛ ثيدحلا « امهياع تلخدف : تاق . لالب و ركب وأ كعو ةنيدملا 2 هللا لوسر
 نم هل مجرت ايف هرضي ال كلذ نأب بيجأو « , باجحلا لبق كلذو » هترط ضعإ ىف نأ مدت دقو . اعطق باجحلا

 ةنتفلا نم نمآلا هدمب امو باجحلا لبق ام نيرمآلا نيب عمم یذلاو ۰ رتسقلا طرشب زوج هناف لجرلا ةأرملا ةدايع

 عسل الا د وأ ىذلا تيبلا ف هلوقو « یزاغلا لئاوأ سم ةرجملا باوبأ ىف فوتسم ثيدحلا حرش مدقت دقو
 حامبصلا ف ىرهوجلا رکذو . کم ىداو هب دارااو « ماجالار ريكتتلاب وه اذک « داوب ةليل نتيبأ له ىرعش
 «لوح 6 ةليل نتيبأ له» ظفلب هدروأو « هب لثمتي لالب ناک : لات هناف ‹ لاليل سيل روكذملا رعشلا نأ ىضتقيام
 دمت ىأ ؟ « كدحت فيك هلوقو « تانيع امهنأ ىباطخلا بوصو « روما دنع نالبج امه « ليفطو ةماش » هلوقو
 كفن لاح لمآ فيك ىأ « ساسحالا هپ دارملاو « كسفن

 نایتملا ةدايع اپ - ٩

 نب ةماسأ نع نا ايأ .تمعس لاف صاع ینربخآ لاق ”ةبعش ابثدح لابم نب جاجح شرو - ۰
 قتنبا نأ بی : : آو دمسو هی بلا مم وهو هيلا تارا يک ىبنلا با نا + امهمع هللا ىضر ديز

 « يسم دبع یش ؛لکو « 'ىطعأ امو ذخأ ام هٿ "نإ : لوقيو ”مالسلا اهملإ "لسراف ۰ اندهشاف ت رضح دق
 متن ؛هنو لب ىلا ربع ىف یبصلا مف رف ءادقو عیب مافق هيلع مت تسرق . ريصتلو بستان
 نم ءاش نم بوق ىف هللا اهتضو ةحر هذه : لاق ؟ هلل لوسرای اذهام : "دعس هل لاقف « هب ئالا انيع تضافف
 ل ,اج را الإ مداهعر 3 2 محرک الو ¢ هدابع

 هحرش مدقت دقو « وَ ىنلا تاب دلو ةصق ىف ديز نب ةماسأ ثيدح هيف ر ذ ( نايبصلا ةدايع باب ) هلق
 ءاندهشاق» هلوقو ءاتنب نأ» ىنجمشكلا ةياور ىف «ةئبا نأ » قيرطلا هذه ىف هلوقو . زئانجلا باتک لئاوأ ىف فوتسم
 اا ییمشکلا ةاور ىف € ةمحرلا هذه د هلوقو « روضحا هب دارلاو « اهدهشاف » نج مشكلا دنعو رثك الل اذک

 ۱ ۱ ریکسنتل اب « ةمحر هذه »

 با رعالا ةدايع تسيصإب - ۰

 يضر سابع نا نع ةمركع نع دلاخ انثدح راتخم نب زيزعلا دبع انث دح دسأ نب لس اشم --

 : 4 لاق هدومب ضیرم ىلع لخد اذإ لک ینا ناکو لاق « هدومی ”ىبارعأ ىلع لخد هَ ىنلا "نا د امهنع هللا

 ار ريك خيش لع - روت وأ - روقك "يلح یه لب ءالک روبط تلق لاه . ٹا ءا نأ روپ « ساب
 اذإ معتق : توم ینلا لاقف ء روبقلا



 ۱۹ ۱ هروب - ۵1 ثيدحلا

 ۱ ةمركع نع ) هلوق ٠ ءا دملا وه ( دلاخ ) لوق ۰ ىداوبلا ناكس مم ةزمملا حتفب ( بارعآلا ةدايص باب ) هلوق

 اضبآ هلصو دق : تلق . هلسرأف ةمركع نه ءاذحلا دلاع نع دلاع نب بيهو هارد : ىليعامسالا لاق ( سابع نا نع

 « ديحوتلا ىف ىفأيس اک ثلا اضيأ هلصرو « ةوبناا تامالع ىف ایا مدقت و , انه ابيرق مدقت اک راتخ نب نب زعلا دبع

 . هما نایب ةوبنلا تامالع ىف مدقت ( ىنارعأ ىلع لخد ) هلق . دحاو لاسرإ هرضب مل تالا نم ةثالث هلصو اذا

 ځد لصح الاو ؛ ناتدن افلا تاصح دوؤ ةيفاعلا تاصح بترا « اياطخلا رک ضرما نأ ىأ ) أب ال ( هلوق

 نأ هنم دافتسيو « ةربطم ىأ كبونذ نم كل روبط وه یا فوذع ادتبم رخ وه « روبط د هلرقو . ريفكشلا

 حتفب (تلق) لوق . ريخ ال ءاعد رووط هلوق نأ ىلع لدي «هقا ءاشنا » لوقو , طقف رهاطلا ىنم سيل دوبطلا ظفل

 . ضرملا ىأ « وه لب » ىنيمشكلا ةياود فو « ىلا ىأ ( یه لب ) يوق . راکنا مابفتسا وهو ةبطاغلا ىلع ءانلا

 هدازآ نم هلوأ مضب (هریزت) هلوق . ىنعمب امهو ةثلثماب وأ ءافلاب اطاق له ىوارلا نم كش ( روثت وأ روقت ) هلوق
 اک ناکیآ « معنف یبیآ اذإ هريدقت فوذح ةبقعم هيف .اذلا ( اذا معنف ) هلوق ٠ هدابتخا ريغب ةرايزلا ىلع هلح اذا

 هريغ لاقو . هرمآ هيلا لوثي اع اربخ نوكي نأ لمتحمو هيلع ءاعد كلذ نوکی نأ لمتحي : نيتلا نبا لاق « تذنظ

 نأ لمتح و « ةيونذل ةربط هل ىحلا نوكنت نأب هل اعدف ضرملا كلذ نم توميس هنأ مع ما ىنلا نوكي نأ لمتحي

 ليبحرش ثيدح نم یاربطلا دنع نأ ةوبنلا تامالع ىف مدقت دقو « ةباجأ ام ىبارعآلا ةءاجأ ال كاذب لعأ نوكي

 « ةياحصلا » ىف نكسلا ناو « ىنكلا » ىف ىنالوفلا ةجرخأو . تیم حبصأ روكذملا ینارعالا نأ نحرلا دبع دلاو

 ديز نع رمعم نع قازراا دبع جرخأو 1 اتیم ىبارعالا حیضاف « ناک و بف هللا ىنعق ام : لب ىنلا لاقف » هظفل و

 ناك ولو هتبعر نم ضيم ةدايع ىف مامالا ىلع صقن ال هنآ ثيدحلا اذه ةدئاف : بلبملا لاق . هوحن السم لسا نبا

 هللا دق طخستي الثل ريصلاب هرمأيو < همفني ام هرکذیو هلمیل لهاجلا ةدايع ىف ملاعلا ىلع الو « ايفاج ابارعا

 ىغبني ةلأ هيفو . هلهأ رطاعو هرطاخ ربج نم كلذ ريغ لا <« همقسب هطبغي لب هملأ نع هيلسيو « هيلع طخسيف

 كلذ. هركذي نم باوج نسحبو « لوبقلاب ةظعوملا قلتي نأ ضيرملا

 كل رشلا .ةذايع سا - ۱
oYالخ نا » هنع هللا یضر سنأ نع تباث نع ديز نب ؛داح انئدح برح ن نايلس ازم -  

 « لساف  'لسأ : لاقف ۽ هدومي هب ىلا هاناف « ضف ؛ هب یبا مد تاک د وہا

 « لب ىلا هءاج بلاط وبأ رضا ههبأ نع بسلا نب ”ديعس لاقو
 امأف « مالسالا ىف لوخدلا ىلا بيحب نأ یجد اذإ ةتدايع عرش امن : لاطب نبا لاق ( كرشملا ةدايع باب ) هلوق

 . ىرخأ ةحلصم هتدايعب حقی دقف , دصاقملا فالتخاب فلتخم كلذ نأ رهظب ىذلاو . ىنا .الف كلذ ىف عمي ملاذا

 فنصلا ركذ مث .ةيارق وأ راوج نم ام نرتات ةمرح عون ىلع ةف وقوم ةب رقلأو , ةالاج ىذلا ةدايع : ىدرواملا لات

 هعسا نأ معز نم لوق ركذو « دانا باتنک ق قوتسم اهحرش مدقتو « ىدوهلا مالغلا ةمق ىف سلآ تبدح

 ء اضيأ زئانجلا فو صصقلا ةر وس ريسفت ىف الوصوم مدقت ( هيبأ نع ببسملا نب ديعس لاقو ) هلوق . سودقلا دبع

 دانا ف نوتسم هحرش مدقتو



 ىضرملا پاثک - ۷۵ ۱۲۰

 ماه مهب لصف ةالصلا تّرتفحف اضیرم داع اذإ بيسي -- ۲
 "نأ امنع لا یضر شام نع » ىبأ ینربخآ لاق اش انثدح یبح انادح ىنثلا نب دم یر - هدهد

 اودلجا نأ : مهيلا راشاف « امايق نوا اوامف , لاج مهب یلصف .هضرم ىف هنرادومب سان هيلع لد مع یبلا

 < اسولج اولصف لاج یلص نإ و «اوعف راف مار اذاو ءا ومکر اف مكر اذاف « هب 2 ماسالا نإ : لاق غرف الف

 سانلاو ادعاق ىلص ىلصام رخآ يلب یبلا نأل « خوسنم ثيدحلا اذه » ىديجلا لاق : هلا دبع وبأ لاق

 « مایق هفلخ

 ؛ ناطقلا وه ( ىح ) هلوق . هداع نمي ىأ (مع) ضیراا ىأ ( یلصف ةالصلا ترض اضم داع اذا باب ) هلوق
 باتمك نم ةمامالا باوبآ ىف هحرش مدقت ( ةنودومي سان هيلع لغد مب ىنلا نا ) هلوق . ةورع نبا وه ماشهو
 هرخآ ىف روکذلا ىديملا لوق اذکو , ةالصاا

 ضيرما ىلع ديلا مضر ی - ۳

 ةكمب تیکشت » لاق اهابآ نأ دعس تنب ةشئاع نع دیمابا انربخأ اربا نب کلا اثر - ۰

 « ةدحاو ًاتنب الإ گر مل یناو الام لر ینا ها یمن ای : تقف « یندومی چھت ئدلا ینءاغ « ةديدش یوکس

 : تلق . ال : لاق ؟ فصللا هاو فصنلاب يصوأف : تلق ال : لاقن ؟ ثلثلا راو یلام ىتلثب یموأف
 ىلع هی حسم“ مث « هتپبج ىلع هدی مضو من . ريثك 'ثلثلاو « تلثلا لاق ؟ نيثلثلا اه لر او ثلثلاب یصوأف

 لاخ ایف یدبک ىلع ءدرب ادجأ تلز اف. هترجم هل مار ءادعس فشا مپلا : لاق مث , ىنطبو یپجو
 « ةعاسلا یتح “ىلإ

 : لاق ديوس نب ثراحلا نع "يتلا ميهارب] نه شمعألا نع ریرجت اند لاق ةبينق ایزو - ۰

 "لوسراپ : تلقف ىديب هتف « اديدش اکعو كعوب وهو یب هللا لوسر ىلع "تلخد : دومسم نب هللا دبع لاق

 کنم رنالجر كعوي اك كعوَأ ین « لجأ: هللا لوسر لاقف « ادیدش اکو كعوت كن] «هللا

 : ید هبيصي سم نم م : هلل لوسر لاق مث . "لجأ : ل هللا لوسر لاقف . نیرجآ كا نأ كلذ : تلقف

 «اهقرو ةرجشلا طن اک هننیس هللا طعال) «هاوس اف ضّرم
 هضم ةدشا فرعت و هل سين أ: ضورملا ىلع ديلا عضو ىف :لاطب نبا لاق ( ضیرلا ىلع ديلا عضو باب ) هلوق

 دثاملا ناك اذا ليلعلا هب مفتتپ ا هل ىلع حسمو هديب هاتر امبرو , هنم هل ودبي ام بسح ىلع ةيفاعلاب هل وهدیل
 نيثبدح بابلا يف فنصملا يكذ مث . هبسانیام هل فصيف ةلملا فرميف جالعلاب افراع دئاعلا نوكي دقو : تلق . الاص



 ۷۱۳ ۵۹1۰ - ۵۹04 ثيدحلا

 وهو ديفجلا نا رط نم الا انو دنا 1 اب اصولا فە رش مدقت دقو , صاقر ىنأ ن دعس ثردح ایهدحآ : امدقت

 ضرما ةدادإ ىلع ريك دل اب 3 ادب دش 0 لدتسملا ةيأور ۳ ةدي دش ىركش Se تبكشل « هيف هلوقو « نمرلا لع نا

 كلذ لملف ةظ وف ةدايزلا هله تناك نأ : ىدوادلا لاق 2 نيالا ۳ كرتأو « هلوقو ضرما رص اب ىوكشلاو

 رکن لاب امصخو ۱ ةهلرولا نم اهريذاو ىأ 8 نيثنثلا ۳ كرتآ و همر دقت فذح همش نوكيو 0 هلي وأت نەق تاجوزو

 ممد لوقو . رمصحلا رهاظ درب لو « دالوألا نم ءانعم نأ مدقتف ىل ةنبا الإ ی الو  هلوق امأو . هدنع اهءدقتل

 دجأ تلز ف 0 هوقو ۰ ادب رج لوالا ین نآ نييك امو « یج ىلع 1 ىنيمشكلا ةءباود ىف » هنمج ىلع هذي عضو

 مف ها وص ۳ نیت نا لاق € ىلا لاخ اف « هلوقو ۰ حسلا وأ فكل وأ وضملا رامعاب رکذو 4 دی در ىأ € هدر

 ؛ یفکررلا هرفأو : تلق . ( ىعست اهنأ مرح نم هيلا لوخي ) ىلاعت هللا لاق « ليختلا نم هنا دیدن اب لا ليخم

 قاسو . هظ هلمختو هنظب هلا ءیشلا لاح : < ا ىف لاق لیخم ىنمم وهو ؛ باوص ةماكلا ناف . بيجي وهو

 «ةتسفو هلوثو - ىضرملا ةرافك لئاوأ یف ه>رش مدقت'دقو ؛ دوعسم نبا تا لح ی ابا تب دا . دالا ىلع مالکلا

 حضي أهيم داع اذإ ها لوسر ناك » تلا ةشئاع نع ءاجو « ةجرتلا مضوم یهو ىلوالا نيساا ركب ىديب

 ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا جرخأو « نسح دن ىلعي وآ هجرخآ « هللا مسب : لوقب مث ملأي ىذلا ناكملا ىلع هدي

 ىنسلا نبا هچرخآو < وه فک هلأسيف هتمج ىلع هدب کد ا عضب نأ شب ىملا ةدايع مام م هعفر نیا دنسا ةمامأ

 ؟» ثفدمأ فک وأ تثحبصأ فيك: لوقيف م هظفل و

 "بيجي امو « ضیرم# لاقیام تيسسإب - ۱٤

 نع ديوس نب ثراملا نع ىلا ”ميهاربإ نع شعالا نع ”نايفس اح ل ةصيبق تو - ۱
 كنا : ”تانف  ًاديدش کود وب وهو - هتف هضرم ق 22 "ىبنلا "تيا » لاق هنع هلا "یر هللا دبع

 « هایاطخ هع تتاح الإ ىذأ ا ملسم نم امو بل : لاق . نب رج كف نأ كللذو ¢ ادیدش اکعر "كوكل

 «رجشلا ؛قرو تام اک

 امهنع هللا ىضر سابع نيا نع ةمركع نع دلاخ نع هللا دبع نب داخ انثدح ”قاحسإ شو - ۲

 یه لب « الكب لاقف « هلا ءاش نإ روبط « ساب ال : لاقف هدوم لجر ىلع لخد هب نا لوسر نا د يي

 « اذإ ملف : ب ىنلا لاق ءروبقلا هر زن“ یح « ريبك یش ىلع «روفت "یخ

 سابع نيا ثيدحو هلبق بابلا ىف روكذملا دوعسم نبا ثیدح هيف ركذ ( بيحيامو ضيرعلل لاقیام باب ) هلوق
 . كلذ ةدئافو ضرملا دنع لاقي نأ ىغبفي ام نايب هيفو « ابيرق اضيأ مدقت دقو روفت ىح لاق ىذلا یارعالا ةصق ىف

 درب ال كلذ ناف لجالا ىف هل اوسفنف ضي رملا ىلع ملخد اذا » «هفر ديعس ىفأ ثیدح نم یذمرتلاو هجام نا جرخاو

 نم هيف وه أمل سیفنت كلذ ىفف ةايحلا ف هوعمطأ یآ اوسفن هلوقو . نيل هدنس فو « ضيرملا سفن بيطي وهو ايش

 یوابلا عبله ۱۰ ۱۱ سم ش



 ىضرملا باتك - ۵ ۱۳۲
 انآ هجام نبا جرخأو . سأب ال ىنارعالل سابع نبا تبدح ق هلوق ىنعم وه ىرورثلا لاق « هبلقل ةنين ا مطر بركلا

 جر دقو . Srl ءاعدك هم اعد ناف كل وعدي هرث ضا ى ىلع تاخد اذا هعفر رع نع عاطقنا هيف نكل نسو لسا

 سا نمد ىنباصأ لاق كب اصأ نم هل لاق امل جاجحلل رم نبا لرق دروأو ضيرملا هو بیام درفملا بدالا ى فاصملا

 نيديعلا ىف اذه مدقت دقو « هلح هيف لحي ال موي ىف حالسلا لمح

 راجا ىلع افدرو ؛ ايشامو « ًايكار ضيرملا .ةدايع باپ - ۵

 ديز نب ةماسأ نأ ٌةورع نع باهش نا نع لوقع“ نم ٿيا انثدح ريكب نب ىبح قص - ۳
 نب دمس دومی « هءارو ةماسأ فدرأو « ةيك دف ةفيطق ىلع فاك] ىلع راج ىلع بكر ی 'ىبنلا نأ » هاربخأ
 قو « هلل دبع ”نأ لبق كلذو « لواس نبأ أ نب لا دبع هيف ساجمب 7 سم ىح راف ؛ ردب ةمقو لبق ةدابع

 ريش الف . ةحاور نب هللا دبع سلجلا فو ؛ دوبيلاو رفاثوألا ةدبع ةنيكرشللو نیس نم طالخأ س اجلا

 لو فقوو ب ىا من . انيلع اوریغت ال : لاق هئادرب هنآ ”ىبأ نب ۳۱ 4252 مخ ةبادلا جا ساما

 « اح ناك نإ لوقت ام نسحأ ال هنإ « + رلا اهمآ اي : "يأ نب هقل دبع ل لاقف . ”نآرقلا 'مهملع ًارتف ءا ىلإ ماعدف

 لوسراي لب: ةحاور نا ۰ هيلع "صصقاف انم "هلواج نف كِلِحَر ىلإ (مجراو « انسلاج ىف بان الف

 لف « نوری اوذاک ىتح دوهيلاو نوکرشلاو نولسلا بتساف ۰ كلذ بحت انإف انسلاجح ىف هب انَّشغاف « هللا
 یا : 4 لاقف ةدابع نب دمس ىلع لخد ىتح هتباد و یہا لا پک رف < اونکس 'ىتح مهضُقم * قم ىبلا لب

 دقلف « "حنصاو هنع ةفعا هللا لوسراي : مس لاق -”ىأ نب هللا < دبع ديرب / - باپح وبأ لاق ام مسن ملأ“ دعس

 ینفا قلاب كلذ “در ان « هوبصَميف هوجتوتي نأ ىلع ةريحبلا هذه لهأ مصجا دقلو « هلاطعأ ام هللا ةلاطعأ
 « "تیر ام هب لمف ىلا لا ذف , كلذب قرش هلا كاطعأ

 رباج نع ردكسلا نیا وه دم نع "نایفس اندح نه رلا دبع انثدح سابع نب ورع او -- 4

 «نوذر رالو لغب کار "سیل دومی ےب ىبذلا ینءاج د » لاك هنع هللا 7 یر

 ا ی لا نأ » دیز نب ةماسآ ثيدح هيف ركذ ( راملا ىلع درو ايشامو ابكحار ضيرملا ةدايع باب ) هلوق

 لآ ريسفت رخاوأ ىف قوتسم ثيدحلا حرش مدقت دقو ¢ ةدايع نب دعس دوعن هفدرأ هنأ هیفو ءرامح ىلع ب بكر

 لصاحلاو . لوالا نم لدب یهو ةين الا نم لدب ةثإ اثلأ « ىلع » « « ةفيطق ىلع فاك | ىلع رامح ىلع » هلوقو , نارمج

 فاكلا فیفخ و ةزمملا ركب فای الاو  ةفيطقلا قوف بك ارلاو فاک الا قوف ةفيطقلاو راجلا ىلإ فاكإلا تأ

 كدف ىلا ةبس فا رسکو لادلا و ءافلا حتفب « ةيكدف د لوقو « ءاسک ةفيطقلاو « ةعذربلاك ةبادلا ىلع عضوي ام

 نم ةفيفحلا ةدحوملاو ءارلا حتفب « هیکرف » ةياور ىف نأ مهضعإ کحو ؛ اف تعنص اک , ةروپشلا ةب رقلا



 ۱۳۳ ۰۹۹4 - ۵۱۳ ثدحلا

 لغب بک ار سیل یندوعی إب ىنلا یءاج د رباج ثیدح ىف هلوتو « نيب فيحصت وهو رامحلا ريمضلاو بوکرلا "

 فان اف تضم د هلوأ یذلا ثيدحلا ةلج نم یدبا هلعجو « یارطالا » ىف یزلا هدرفآ ردقلا اذه «نوذر الو

 ۱ باوصلا وه هعلص ىذلا نظأو « نایشام امهو ركب وبأو نادوعب ےب هقا لوس

 مجول یی تا وأ « ءاسآراو وأ « عج یا : لوقب نأ ضیرم صخر ام اپ - 1

 ( نیجرا محرأ تنو رضلا سم یا ) مالا هيلع بویآ لوقو

 ىليل نأ نب نحرا دبع نع دهاجم نع بوبأو جیم ىبأ نیا نع نايف انثدح ”ةصيبف |تتزو - 0
 ؟«كسأر ماوه كي ذؤيأ : لاق ردقلا تحت ثنقوأ انأو لب ىلا ىب رم » لاق هنع هلا ىضر تره نبمک نع

 « ءادقلاب ىفرمأ ۳ « هقلحف ”قالحلا اعدف . مسن : تلف

 ماقا تمم لاق دیمس نب یبحم نع رلالب نب ”ناماس انربخأ ءابركز وبأ ىبحي نب ىحي ازم - ۱

 . كل "وهدأو كل رفنتسف "ىس انأو ناك وا كاذ : ها ”لوسر لاقف « هاسأراو : ةشئاع تلاق » لاق دع نا

 ضعبب اسكرعم كيوب رخآآ تظل كلذ ناكو لو « ىنوم بن كنظأل ىنإ فاو « هايلكاو : ةشئاع تلاقف
 « دهعأت هنباو ركب نأ ىلإ لسرا نأ  ”تدرأ وأ تمم دقن « هاسأراو انأ لب : هلم یبثا لاقت . كجاوزأ

 «نونمؤلل ىبأيو هلا مفدي وأ . نونمؤلا /مفدی و هلا بأي : تاق مل «نونمتلا ىنمتب وأ « نواثاقلا لوقي نأ
 [ ۷۲۱۷ : ىف هفرط - ۰۱۱۱ ثيدحلا ]

 نب ثراحلا نع ىلا ”يهاربا نع نايلس انثدح رم نب زيزعلا دبع انآدح یموم از = ۷

 كنإ : تلقف هتنسف « كتو وهو هب یا ىلع "تلخد : لاق هنع لا ىضر روعسم نبأ نع د دی وس
 سم نم ام « معن : لاق ؟ نارجأ كل : لاق . كنم نالجر كعوي اك «"لّج : لق « اديدش اكو كقوتل
 .« ابرو ةرجشلا طحت اكو تاثيس هللا طح الا - هاوس اف ض رم - ىذأ هبيصب“

 صاع نع » "یره زا انرهخآ ةمس تا هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح ليعامإ نب 'ىموم شی سس 6۳۸

 نم يب غلب : تلقف . عادآولا ةجَح نمز یب "دتشا مجو نم یندومی لا لوسر انءاج : لاق هيبأ نهدمس نبا

 . ال : لاق ؟ رطشلاف تلق . ال : لاق ؟ ىلام یئاثب قّدصتأفأ «ىل ةنبا الإ یر الو « لام وذ انأو « ىترنام عجولا

 ؛ سانلا "نوفٌنکمی ةا مث رذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتئرو مدت 'نأ كنا « ريثك ثلثلا : لاق ؟ ثلثلا : تلق

 « كن أرما ىف ىف لمجنام یتح ٠ اميل ترجأ الإ هلا هجو اهب ینتت فن قفنت“ ناو

 :مالسلا هيلع بويأ لوقو « عجولا ی دتشا وأ هاسأراو وأ عجو ىلإ لوقب نأ ضيرملل صخر ام باب) هلوق

 قيرط نم هيف دروأو درفملا بدآلا بانك ىف هب مجرتف « جو ىناد هلوق امأ ( نيحارلا محرآ تاأو رضلا يتسم



 ءامسأو .. امپمآ یهو رکب ىلأ تنپ ىنعي  ءامسأ ىلع ريبزلا نب هقا دبعو انأ تلخد » لات هيبأ نع ةورع نب ماشه

 نع ناسيك نب خاص ىود ام هنم حرصأو ۰ ثيدحلا « تعجو : تلاق ؟ كني دحت فيك : هقا دبع ال لاقف « ةعجو

 یسلسف « هيف قوت ىذلا هضرم ىف هنع هللا ىضر ركب ىبأ ىلع تلخد » لاق همبأ نع فوع نب نمجرلا دبع نب دی

 «عجو ىرتام ىلع ىنإ امآ : لاق ؟ ائراب هللا دم تحبصأ : تلقف « اسلاج ىوتساف ؟ تحبصأ فيك : هتاأسو هيلع

 لوق امأو ٠ بابلا ف روكذملا ةعئاع ثيدح ىف يرصف « هاسأر او » هلوف امأو . یناریطلا هجرخأ « ةصقلا ركذف

 هرکذ نينلا نا ضرتعاف مالساا هيلع بوبأ لوق امأو ‹ بابلا رخآ ىف ىذلا دعس ثيدح ىف وهف « مجولا یب دتشا »

 ىراخبلا لمل : تلق . نيقولخللل هركذي مو ابعاد هلاق اما بريأ نال « بيوبتلا بساني ال اذه : لاقف ةجرتلا ىف

 , ماسقلاو اضرلا ىف حدقي ءالبلا فدكب ءاعدلا نأ ةيفوصلا نم معز نم ىلع ادر عنمب ال ىوكشلا قاطم نأ ىلا راشأ

 كلذب هيلع هللا ىنثاو موصعملا نع كلذ لثم تبث امل « ةدابع ةدايز همف لب . اعونم سیا هلا نم باطلا نأ ىلع هبنف

 قيرط نم م ام او نابح نب! هحصعو ةنوميم دئاوف ف بويأ ةص ىف انبور دقو . كلذ عم ربصلا مما هل تبثأو

 اهدحأ لاقف . هناوخ] نم نيلجر ريغ ۰ ديعيلاو بب رقلا هضفر هؤالب لاط امل بو! نا , هعفر سنا نع یرهزلا

 ةر ادو - هلوف نم عرج ىنعي - بويأ كلذ غلبف ۰ نيملاملا نم دحأ هبنذآ ام ابنذ بويأ بنذآ دقل : هيحاصا

 سم عرج » هيف لاقو هوحن هيلع افوقوم ريت نب ديبع نب هللا دبع قيرط نم متاح ىنأ نبأ دنعر . هب ام فشكف

 .. هنه فدک ینح هسأر عفر اف ٤ دج و . ینه فشن ىتح ىمأد عفرأ ال كت رعب : لاق مث ادیدش اعرج امطوق

 قيرط ريغ ىلع وأ « تا نم بلطلا قیرط ىلع ناکام ضبرلا یوکش نم زوج ىذلا نأ یراخبا دارم نأكف
 دحأ ردقب ال ملألا نأ قيقحتلاو . بابل اذه ىف سانلا فلتخا : یطرقلا لاق . رعأ هقاو ؛ رجضتلاو ردفلل طخسألا

 هنم عقيال نأ دبعلا فاك ام او . هيلع تلبج امع اهرییغت عاطتسپ الف كلذ نادجو ىلع ةلوبجع سرفنلاو « همفر ىلع

 ءريصلا لهأ ىناعم نع جرخ كلذ لعف نم نأك دئازلا عرجلاو هوأتلا ىف ةذا ابملاك كرت ىلا لبيس هل ام ةبيصملا لاح ىف

 هاوکشو « هیر ديعلا یوم ةهارك ىلع اوقفنا دقو . رودقلل طخ لا لص ىح اموهذم سيبف ىكشتلا درج امأو

 ضيررملا نيذأ : لاق هنأ سواط نع « دهزلا »  دحأ ىرو . ملعأ هقاو . رجضتأا ليبس ىلع سان ءركذ وه اإ

 ىوونلا هبقمتو « هوركم ههوأتو ضيرملا نينأ نأ ةيعفاشلا نم ةعامجو غابصلا ناو بيطلا وبأ مزجو « ىوكش
 ثيدحي جتحأ مث . كلذ هيف تبثپ مل اذهو , دوصقم ىن هيف تبث ام هوركملا ناف , لطاب وأ فيعض اذه : لاقف
 ململ و .ها ىلوأ ركذلاب هلاغتشا نأ كيثال هلاف « ىلرالا یالخ ةهاركل اب اودارأ مولماف : لاق مث . بابل ىف ةعئاع

 . ءادعالا ةتامش ثروتو « ءاضفلل طخسنلاب رعشتو . نيقيلا فعض ىلع لدت ىوكشلا ةرثك نوک نم ینعناب هرذخأ
 ثيدح لوالا : ثيداحأ ةعبرأ بابلا ىف ركذ مل - اقامتا هب سأب الف هلاح نع هييبط وأ هقيدص ضإرملا رابخإ امأو
 كيذؤيأ » هلوفو ؛ جملا باتكق فوتسم هحرش مدقت دقو . لمفلا هاذآ اذإ هسأر مرحلا قلح ىف ةرحي ن بمک
 .اذاو « بدت نأ مهم ابنا تأرشحلل مسا ملا دمدشتب یهو « ماورلل یذالا ةيسنل ةمجرتلا عضوم ره < كسأر ماوه
 یروبامینلا وه ( ايركز وبأ يحي نب ىع انثدح ) هلع « ةشئاع ثيدح ىناثلا . لمقت أب تصتخا سارا ,ل] هم أ
 2: لسم هنع رثكأو : مالحألاو ريسفتلاو ةلؤولاو ةاكرلا ىف ةريسإ عضاوم ىوس ىراخبلا ىف هل سیل و روپشلا مامالا

 نكلو  تیدخا اذه هنم عمسيل روباسين ىلا جورخلا هنلكمأ ول یمنی ناك دمحأ ناو دانسالا اذب. درفت هز لافیو



 ثدحلا 091۸-0٦10 ` ۱۳۵

 سأرلا ىلع عجفت وه (هاسأر او) هلق ٠ لالب نب نايلس نع نيرخآ نيبجو نم « جرختسملا د ىف میم وبأ هجرخأ

 ةشناع نع ةبتع نب هقادبع نب هللا ديبع قيرط نم هجام ناو ىئاسنلاو دمحأ دنعو « عادصلا ملأ نم هن عفو ام ةد

 هلق. هاسأر او : لوقأ انا و یمار ىف اادص دجأ انأو ىدج وف عيقبلا نم ةزانج نم لِي هللا لوسر مجد »

 دشريو « ىح انأو تم ول ىأ ‹ تولا نم ضرملا مزلتسپ ام ىلا ةراشإ فاكلا رسكب كاذ (ىح انأو ناک ول كاذ )

 تم ول گرضام : لاق مث » هظفل و ةبثع نب هللا ديع نب هللا دیبع ةءاور ىفةب احرصم عقو دقو , ةشأاع باوج هيلا

 اهرسكبو ماللا متاد فاكلا نوكسو ةئلثملا معب « هایلکش او » اذوقو « كتنفدو كيلع تیلص مث كتنفكف لبق

 هتقيقح تسیل و « دقافلا ىلع رمي نم وأ دلولا دقن لكلا لصاو « ةيدنلا ءاه فلالا دمب و ةفيفخلا ةيناتحتاا مم

 بحت كنظآل ىلا هقاو » اهلوقو . ابعتوت وأ ةيصلا لوصح دنع مهتاساأ ىلع یوجب ناك مالک وه لب « ةدارم انه

 ديغب « كاذ » ینهیمشکلا ةياور ىف « كلذ ناك ولو » اهلوقو « ىلبق تم ول » اهل هلوق نم كلذ تذخأ اهنأك « یتوم

 « فیفختلا و نیما نوكسو ةروسكملا ءارلا دی دشت و ةلمهملاو نيعلا حتفب « اسرعم كموي رخآ تللظا د اهتاوم یا مال

 ٠ لیلب لولا سبرعتلا ناف ٠ رهشآ لو لاو ؛ عاج لک ىف لمعتسا مث « هتجوز ىلع ىب اذإ سرعو سرعأ لاقي
 : تلاق . كئاس ضعبب تسرعأف یب ىلا تعجر دغل كلذ تلعف دق ول هاو كب ىنأدكل م هللا ديبع ةا ور ىف عقوو

 حجو نم هند ام ركذ ىعد : ىنعملاو « بارضإ ةلك ىه « هاسسأراو انأ لب » اونو « إو هللا لوسر مسبتف

 (تدرأ وأ تمم دقلز هلوق ردك هيف تام ىذلا هعجو ىف ”ىدب مد هللا ديمع ةياور ىف دازو « ىف لغتشاو كرار

 ( هنباو ركب ىفأ ىلا لسرا نآر هلوق ۰ « تدرآ » لدب  تددو وأ » عن ىأ ةياور ىف عقوو « ىوارلا نم كش

 وأو كدال ىتلا را ظفلب « هئبا ول » لسم ةباود ىف عقوو « نونلاو ةدحوملاو لصولا فلاو واولاب رثک لا اذك

 ؛ «یجا ىتمع ناینالا نم ةنك اس ةيناتم مث ةروسکم ةانثم اهدعب ةدودم ةزمهم « هيثآ وأ ١ ىرخأ قو « ريبختلل

 ثيدحلا ىف اهوق باوملا مضويو : لاتو ءأطخو أمي وصت نيثدحلا ضعب نع ضايع لقت ٠ « لوألا باوصلاو

 عم ةالصلا روض> نع زجب هنال ارسعنم ناك ركب ىبأ يلا هثيج ناف اضيأو « كاعأو كابأ ىل یعدا » لسم دنع رخالا

 رم هضرم ءادتبا ىف ناك كلذ نأب رعشي ثيدحلا قابس نال « رظن لیلعتلا اذه ىف : تلق . هتیب نم !متاكم برق

 نوكي نأ لهتحو . ةثئاع تيب ىف عطقناو كلذ نع زج ىتح هئاسأ ىلع رودبو ضيم وهو م ىلصي رمتسا دقو

 . هفالخم ثيدحلا رهاظ ناك ناو ؛ ةدع ةعّئاع نيبو هنيب تمقو ىتاا ةضوافملا دعب عقو « لا تسمه دقل د 2 هوق

 ناف كيبل ضوفي سالا نك : لوقي ةنأكف « ةشناع بلق ةلاتسا ماقم ناك ماقملا نأ لصآلا ىف ام اضيأ ديؤيو

 باتكىف هرير#ت یتا اک قايسلا رهاظ وهو ةفالخلاب دیعلا دوعل اب :ارملا ناك نا اذه « كرخا ر وضع عقي كلذ

 وأ ةجاح ءاضق ىلا جاتحا ول ىح ابمراع ضعب راضحإ دارأ هلملف كلذ ريغل ناكنإو « ىلامت هللا ءاش نا ماكحالا
 « لوقي الثا ىأ (نولئاقلا لوقي نأ ) هلوق ٠ یحدآ ىأ (دبعأت ) غلق . كللذل ردابإ نم دجوأ دحأ ىلا لاسرالا

 تاقثاساف نوینمتلا عملا لصأو ؛ اهرسكب ىتمتم عمج نونا مضإ ( نونمغلا ىمتي وأ ) هلوق . لوقب نأ ةهارك وأ

 نم ةأرملا هيله تمیط ام ثيدحلا قو « نونلا تمضف واولا اهدمب نونلا ةرسك تصمتجاف تنذ ءابلا ىلع ةمضلا

 نم کف « ةياكشب سيل عجولا ركذ نأ هيفو « مريغ نع هرتسي ۱« مهیا ءاضفإلاو هلمأ لجرلا ةبعادم هيفو , ةريغلا



 ىضرملا بالك ل ۱۳۹
 22-22 ا يي يي يت يت

 ثيدحلا. لعأ هللاو « ناسلا قطن ىلع ال بلقلا لمعىلع كلذ ىف لومملاف ء ضاروهو كاش نم كو , طخاس وهو یک اس
 لمتسلا ةياور ىف عقو « هتسسف 5 ةءاورلا هذه ىف هلوقو . ابيرق هحرش مدقت دقو« دوعسم نبا ثيدح كثلاثلا

 دعس نب ماع ثيدح مبارلا ثيدحلا . هنينأ تعمسف ريدقتلاو اهذح كانه نأب تبجوو « فيرحت وهو « هتممسف د

 نمز ,هلوقو ءاياصولا باتک ىف قوتسم هحرش مدفت (ىب دتشا عجو نم) هلوق - صاقو نآ نإ دعس وهو هيبأ نع
 لوآلاو « متفلا نمز ىف كلذ نا » هتياور ىف لاق ةنيبع نبا نأ مدقف و« ىرهزلا نع كلام ةياورل قفاوم « حادولا ةجح
 عا هقاو . مجرأ

 ىنع اوموق : ضيرملا لوق اپ - ۷
 دبع ايثدح دمحم نب هللا دبع انثدح . ح . ريعم نع ماه انث دح ینوم نب هاربا ارو - ۹

 ”لوسر رضح ل » لاق امبنع هلل ىضر سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع "یره زلا نع رمعم ان ربخأ قازرا

 لاقف . هدمب اولضتال اباتك يل بیک م : لیبل لاق - باطل نب ”رمع مهيف لاجر تيبلا ىفو کاب هللا

 « تيبلا لهأ فلتخاف . هللا باتک اهبسح « نآرقلا ک دنعو « عجولا هيلع "بلغ دق الم ىبنلا "نإ : رم
 لاق ام لوقب نم مپنمو ٠ دمب اواضت نا بانک مب یبلا ل 'بتكي اوبعرق : لوقي نم مهنم ۰ اومصتخاف
 با ناكف هللا دبع لاق . اوموق : هلي هللا لوسر لاق ب 'ىبلا دنع فالتخالاو وغلا اورثك أ الف . رع

 «ةباتكلا كلذ ممل تكسب نأ نيبو ال هل ٍلوسر نيب لاح ام ةيزكرا لک ةبزترلا "نإ : لوقی _سابع

 « مهطغلو مهفالتخا نم

 وه ( ماشه ) هلوق ۰ كلذ یضت ام هدنع نیرضاما نم عقو اذا ىأ ( ىنع اوموق ضیرلا لوق باب ) هلوق
 قسد ؛ ماشه ظفا ىلع انه فئسلا هفاسو « ىدتسملا وه . دم نب هللا دبع انثدح د هلوقو ,ىنامنصلا فسو نا

 مدقت دقو« اوموق : هل لوسر له انه عقوو « كانه هحرش مدقتو « یزافلا رخاوآ ىف قاررلا دبع ظفل

 وهو « ىع اوموق : إب ها لوسر لاقف » ظفلب ىرهرلا نع ديزي نب سنوي ةياور نم ملا باتك ىف ثيدحلا
 . ىلوأ ىراخبلل اهوزع و « دم نال ةدايرلا هذه تجفف یزاغلا ىف هيلع مالكلا دنع هرضحتسا ملو  ةجربل قب اطملا

 هدنع ملكشي ال نأو ٠ هرز ىح ضيرملا دنع دب اعلا ليطي ال نأ ةدابعلا ىف بدالا نآ كيدحلا اذه نم ذخویو

 نأو « ناذگتسالا دنع بابلا لباقي ال نأ ةدايمل اب صتخم ال ام امو ؛ ءايشأ ةرشع ةدايملا بادآ ةلمجو . هجمزب امي
 برش تفوک ةدايعلاب قئال ريغ نوكي تقو ىف رض ال نأو « انأ لوقي نأك هضن مپب ال نآ و قفرب بابلا قدي

 «ءاعدلا صلخم نأ و « ةقرلا رپظی نأو « لاوسلا للقيو « رصبلا ضي نأو . سولجلا ففخم نآ و « ءاودلا ضيرملا
 ۱ رم هيف امل عزا نم هدذحم و « رجالا لیزج نم هيف امل ريصلاب هيلع ريشيو « لمالا ىف ضيرملا عسوب نأو

 ةيوبنلا ةافولا ىف هيلع مالكلا قبس ( ةيزرلا نإ لوقي نمابع نبا ناكو ) هلوق ۰ دلولا

 هل ذیل ضیرلا وصلا بهذ نم اپ - ۸



 ۷۱۳۷ ۵1۷6 - 1۷۰ فیدطآ

 بالا تەم لاق رديعملا نع - "لیعاسا نا وه ملاح ان ح ةزح ی ها را اشم — ۰

 اعدو « ىمأر حت وا نبا نإ « هلا لوسراپ ؛ تلاقف مع هقا لوسر ىلإ یتلاخ ىب 'تّبهذ » لوقي

 ,لثم هيفتڪ نيب :وبنلا متاخ ىلا ”ترظنف ورهظ ناخ "تفو « هثوضو نم تبرشف اضوت من. ةكربلاب ىل

 € لا رز

 ديعجلا ثيدح هيف رکذ <« هل وعديل د یهیمشکلا اور ىف ( هل ىعديا ضيرملا یصلاب بهذ نم باب ) هلوق
 ةوبنلا متا ركذ دنع ةيوبنلا ةجرتلا ف احورشم ثيددحلا مدقت دقو « دیزب نبا وه بئاسلاو « نمحرلا دبع نبا وهو

 باک ف ةكربل اب ءاعدلاو ضيرملا سأر ىلع حملا صوصخ لا ةراثالا قأتسو « امسا فرعي ال بئاسلا ةلاخ نأ و

 لامت هقا ءاش نا تاوعدلا

 تولا ضتراا ین بيسي - ۹

 ىبنلا لاق هنع هللا ىضر كللام نب سنآ نع » یندبل تبا انثدح ةبمش ان دح مآ شم - ۱

 یا تناک ام ىنيحأ "مهلا : لقيلف العاف دبال تاک ناف ؛ هباصأ رض نم تولا ؟دحأ َنيتمتيال : كج

 « ىل اريخ ”ةظولا تناك اذ| یئفوت و« یل اريغ
 [ ۷۲۳۳۳« ۱۳۰۱ : ىف هافرط - ۰1۷۱ ثيدللا ]

 ٍبابخ لع انلحد» مزاح ی نب سیف نع دلاخ یآ ی "لیعایما نع ”ةبعش انثدح لاق :دااشزو ست ۲

 ال ام انيصأ ان و ءايندللا مهصقنت لو اوضماوقل نیا انباسأ نإ : لاقت - تاک مس یوتکا دقو - هدومن

 ایرخآ مانی م . هب توءدل توملاب وعدن نأ انام ل یبا “نأ الواو « بارتلا الإ اعْضَوَم هل دجن

 « بارلا اذه ىف هست *یش ىف الإ « هقؤني یش لك ىف رج ؤا للا نإ : لاقف 4 اطئاح ىنبي وهو

 [ ۷۲۳۵ ۰۹۹۳۱ ۰۵۳۰ ¢ ۱۳۰۰ ۰۰۱۳۵۹ : ق هنارطآ - ۰4۷۲ ثيدحلا ]

 نب نجرا دبع یلوم ديبع وبآ ىنربخأ لاق یره زا نع بیمش ان ربخأ نابلا وآ گیم - ۳

 لوسراپ تنأ الو : اولاق . ةنجلا "لع ًادحأ لخدب نا : لوقي مقلب هللا لوسر تعم : لاق ةريره ابآ نأ  فوغ

 «تولل م دحأ نيت الو . اوراق و اودادسف « ةمحرو لضفب هللا ینددت نأ الإ ءانأ الو ءال : لاق ؟ للا

 « بتعتسي نأ ماف تیم امإو « ًاريخ دادزي نأ هداف ًانسحم امإ

 ریب لا نب فا دبع نب دابع نع ماشه نع ةماسأ وبأ انثدح لاق ةبيش يأ ن هلا دبع او - ۷۰

 ىه راو ىل 'روغا مهلا : لوقي ىلإ دنتسم وهو قم بلا "تمم : تلاق ابنع هللا ىضر ةشئاع تمم » لاق

 « لمألا قيفاراب ىنقلأو



 یضررلا پاتک - ۷۵ ۱۳۸

 ی یہ یهیهشکلا ةياور ىف عقوو ؟ ةلاح ىف زوحب وأ اقلطم عنغ له ىأ ( توملا ضيرملا ی باب ) هلوق

 لوق سأ نع لوالا ثيدحلا : ثدذاحأ ةسمخ بايلا ی رکذو < ضب رملا ی عمم دارملا نأكو٠ توملا ضيرملا

 هلوقو ء اموع نيلسملا نم مهدعب نمو مه دارااو « ةياحصلل باطخلا ( هباصأ رض نم توأ ا کدحآ نينمتي ال )
 مل هنيد ىف ةنثف یثخ نأب ىورخألا رضلا دجو ناف « ىويندلا رضلا ىلع فل: نم ةعامج هل « هباصأ رض نم د
 نأ ىلد « ایندلان هب لز رضا تولا كدحأ نينمتب الو نابح نیا ةياورنم اذ فخير نأ نكمي و « یهلا ف لخدي
 رع نع « أطوملا , ىفف : ةياحصلا نم ةعامج كلذ لعف دقو , ايندلا نم مآ ببسب ىأ « ةيببس ثددحلا اذه ف « ف »
 هجرخأو , « طرفم الو عیضم ريغ كيلا یضعیفاف , ىتبعر ترشقناو : یت رق تفعطو « یس ترک مهللا » لاق هنأ

 لاق هنأ یرافغلا سباه لاقيو سبع قيرط نم هريضغو دمحأ جرخأو « رع نع رخآ هجو نم قازرلا دبع
 ؟ تولا عدحا نينه ال : و هللا لودر لقب مل ؟ اذه لوقت مل : ىدنكلا ماع هل لاقف . ىذخ نوعاطاب د
 جرخأو . ثيدحلا < كسلا عيبو . طرشلا ةرثكو « ءابه.لا ةرمإ « اتس توملاب | ورداب : لوي هتعس یا : لاقف

 « هل ًاريخ ناک لسلا رمع ام : ها لوسد لقب ملأ : هل ليق د هنأو هوحن كلام نإ فوع تیدح نم اضيا دحا

 ىف لوقلا ىف اما هد و دواد وأ ةجرخأ یالا ذامم ثيدح كلذ ىف هنم حرصأو « ءوحن باوجلا هيفو « ثيدحلا

 ٠ دبع ةيآور ق ( العاف دیال ناک ناف ) هلوق ٠ « نرتفم ريغ كلا ىنفوتف ةنتف موب تدرأ اذإو » هيفو ةالص لك ید

 ىلغ ندي اذهو (خا لقيلف) هلوق «٠ تردلا اينمتم دبالو ناک ناف » تاوعدلا ىف یتآبس اك سفأ نع بيهص نب زيزعلا
 موتحلا ردقلل ةمحعا س و ضارتعا عون قلطملا ىلا ىف نآل « ةغيصلا هذه ىلع نكي مل اذا اب ديقم توملا ی نع یبا نأ
 نم هتقيقح نع سالا فرصي ام هيف أ ناك ناف » هل وقو ۰ ءاضقل میاست و ضب وفت عون ام رومأملا ةروصاا هذه ىفو
 قايسلا اذه نم بي رقو . هتقيقح ىلع قبب الرظحلا دعب سالا نآل نذالا قاطل هنأ ىلع لدي و ؛ بابحتسالا وأ بوجولا
 دب الو ناك ناف ۰ هبلص نمقب تاجقل مدآ نبأ بسح » بركب دعم نب مادقاا ثيدح نم نتسلا باصآ هجرخآ ام

 « كلثلا ىلع راصتفالاب نذإ ومف « ثلثلا لع رصتقيلف تامبقلا ىلع ةدايزلا نم دبال ناك اذإ ىأ ٠ ثيدحلا « ماعطلل ثلثف
 هلوقب ةايحلا ىف ربع ( تناك اذا ىنقوتو « ىل اريخ ةابحلا تناكام) هلوق ۰ بابحتسالا الو بوجولا یضتقی مآ ال
 نأ نسح دعب مقت مل ةافولا تناك الو « ةايحلاب فاصتالل ةيضتقملا ةغیصل اب ىتأإ نأ نسخ « ةلصاح اهن « تناكام ه
 ةياور نم ىنقلا ىف یآیسو ء ايويئد وأ ايفيد رضلا ناك اذإ ام لمشي ليصفتلا اذه نأ رهاظلاو . طرشلا ةغيصب ىي
 سیل روكذملا ليصفتلا نأ ىأر هلعلف « هتينل توملا اونم ال لاق عب هقأ لوسر نأ الول , هيبأ نع سنآ نر رضتنلا
 هجرخأ رخآ دانسإ هيف ةبعشل (دلاخ یآ نب لیعاسا نع) هلوق « بابخ تبدح ىناثلا ثيدحلا . هنع یہا ىلا نم

 . هوحن ثيدحلا رک ذف « بايخ ىلع تاخد » لاق برضم نب ةثراح نع قاحتا ىبأ نع هنع ردنغ ةياور نم ىذمرتلأ

 ب ىنلا باعا نم ادحأ لعأ ام : لاقف هنطب ىف یوتک | دقو و ةلراح ةياور ىف ( تايك عبس یوتکا دقو ) هلوق
 دارآ نوكي نأ لايتحا  یذمرتلا حرش » ىف انخيش کحو « هباصأ یذلا عجولا نم ىأ « تيقل ام ءالبلا نم قل
 دقا » لاق هنع ةروكذملا ةثراخ ةياور ىف احرص عقو اك ۰ امهرد دعي ال ناک نآ دعب لاملا نم هيلع حتف ام ءالبلاب
 نم هريغ نأب هبقعتو « نالا یعب ءافلأ نومبرأ یتیب ةيحان قو. جلي هلا لوسد ديع ىلع امهرد دجأ امو تشک

 نم مالسالا لوأ ىف بيذعتلا نم قل ام دارآ نوكي نأ لایتحاو . فوع نب نحرلا ديعك هنم الام رثك | ناك ةباممسلا
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 ىف ارفوم هرجآ هل قب ول نأ بحي ناکو « بيذعتلا كلذ باوث نوكي هيلع ايندلا عاستا نأ یار هن اکو « نيكرشملا

 نع ائيهت د نيصح نب ناربع لاق اك« هنع ىبنلا دورو عم کلا نم لعف ام دارا نوكي نأ لمتحيو : لات « ةرخآلا

 ىلع مالكلا ىنأيسو , هلبق ىذلا كلذكو : تلق .ديمب اذهو : لاق 262 هجرخأ « انحلفأ اف انيرتكاذ ىلا

 داذ ( ایندلا مهصقنن لو اوضم اوفلس نرذلا انباأ نإ ) هلوق . امت هقا ءاش نا بطلا باتک ین ابيرق ىلا مج

 اهواجعتي مل مهنأ ین ٠ مدوجآ صقنت مل ىأ « اتیش ه دلاع ىبأ نب لیعامسا نع ناطقلا ىحي قيرط نم قاقرلا ىف

 نم امأف «  ینلا ةايح ىف تام نم ةباحصلا ضعب هباحصأب ىنع ةنأكو « ةرخآلا ىف مه ةرفو« تيقب لب ايندلا ىف

 « هللا ىلع انرجأ عقوف ب هللا لوسر عم انرجاه» رخآلا هثيدح ءديؤي و . حوتفلا ممل تعسنا مهناف هدعب شاع

 نأ لمت#و « اضيأ یزاغاا فو زئانجلا ىف یضم دقو « ريمع نب بعصم مهم اتبش هرجأ نم لك أي مل ینعم نم انف

 ناكو ءربلا هوجو ىف لاملا مبجار خ] ةرثكل امإ هيف رثؤت مل ايندلا هل تعستا نم نأو « هلبق تام نم عيمج ىنع نوكي

 نیدشارلا .افلخلا نمز ىف لدعلا لمشو ادج لاحلا عستا ال مث « عقوملا محل عقت تناکف اريثكك اذ ذ] هيلا جاتحي نم

 ۱ الإ اعضوم هل دج ال ام انيصأ انإو » باب لاق ذو < هيف هرب عضي اجاتحم دحي ال“ىنغلا راص تسح سانلا ىنغتسا

 یذلا لاملا دمي ال ىأ توملا لوقلا اذهب بايخ دارا : لاقف ىدوادلا برغأ و . ناينبلا ف قافنالا ىأ « بارتلا

 دقو : تلف . لاملا نم اوباصأ اع ةرابع وه لب : لاقو , باصأف هدرو نیما نبا هاکح ‹ ىقلا ىف هعضو الإ ةباصأ

 «ه اطئاح ین ناکو » بارتلا الا هلوق دعب كثيدحلا اذه ىف دلاع ىبأ نب لیعاعسا نع نوراه نب ديزي نع دال عقو

 وهو هدوعأ بایخ ىلع انلخدو هل وأو لیعامسا نع عيكو نع اضيأ دمحأ هجرخأو , راصتخاب هوحن قاقرلا ف أبو .

 ءاعدلا ( هب توعدل توملاب ومدن نأ انان زا ىنلا نآ ال ولو ) هلوق ثیدحلا « اءبس ىوتكا دقو هل اطئاح یی

 ةرم هانيتأ مث ) هلوق ۰ ةمجرلا هذه ىف هلخدأ كلدلف « سكع ريغ نم ین ءاعد لکو « توملا ین نم صخأ توملاب .

 ىذلاو « ةلورقم ةتدايزف عيملا ظفحأ وهو ۰ ءىجلا راركت ةبعش ةياور ىف عقو اذنكم ( هل اطئاح یب وهو یرخآ

 هلوق ۰ « بارلا الا اهضوم هل دمي ال ام ایادلا نم انيصأ انإو , اضيأ لوق بجس تناك طئاحلا ءانب ةصق نأ رپظب

 ىلع لو وهو ٠ نايفبلا ف عضوي ىذلا ىأ ( بارتلا اذه ىف هلمجي ءىش ىف الإ هقفني ءیش لک ىف رجؤيل للسما نإ ) .
 اذه نم عقو اذکم ( هيبفن ) . یلاعت هللا ءاش نإ ناذغتسالا باتک رخآ ىف كلذ ر رقت ىتأيسو « ةجاحلا ىلع داز ام

 ليعامساو رشب نب نایب نع ىبأ اشثدح د دلاج نب ليعامسا نب رع قيرط نم ىئاربطلا هجرخأ دقو « افوقوم هجولا

 اطئاح جامی وهو  هیفو ‹ ثيدحلا ركذف « هدوف بابخ ىلع انلخد : لاق مزاح ىفأ نع سيق نع امیج دلاغ ىنأ نا
 . ناعم نب ىحي هبذک رو , بارتلا ىف هلم ام الإ اهلك هتقفن ىف رجوی لسلا نا :لاق عي هللا لوسر نا : لاقف هل

 ديبع وبا وه ( فوع نب نمحرلا دبع ىلوم ديبع وبأ یربخآ ) هلوق ۰ ةرب ره ىبأ ثيدح عبارلاو ثلاثلا ثيدحلا

 ىخأ نبا وهو « فوع نب رهزآ نب نحرلا دبع وههيلا بسن ینلا رهزأ نباو  ديبع نب ديعس همساو رهزأ نبا لوم

 نب مهاربا مهفااخو ۰ دیبع ىفأ نع هتیاور ىف ىرهزلا نع ءالؤه قفئا اذگم ۽ ىرهزلا فوغ نب نحرلا دبع

 ىلوأ یدییزلا ةياور : لاقو یاسنلا هجرخأ « ة رب ره ىنأ نع هقا دبع نب هللا ديبع نع » لاف ىرهزلا نع دعس

 لصالاب شا ) ١(
 یرابا من*ء ۱۰ جالا م



 یهرلا باتك ۷۵ ۱۳۰

 ىتاي ثيدحلا ( ةنجلا هلع ادحأ لخدب نا ) هلوق ٠ اذه ىف أطخأ هنكل و ىثمي « 2 دعس نب ميهارباو با وصااب
 ادارطتما انه هجرخآ امناو ؛ هريغو ةرب ره ىبا نع رخآ هجو نم ادرفم هدررآ هناف « قاترلا باتک ىف هيلع مالکلا

 رمعم قبرط نم ىنآلا بانک ىف هدرفآ دقو « حلا ىنمتي الو » هلوقوهو هدعب ینلا ثيدحلا هنم دوصقلاو « ادصق ال
 . تایئاب رثكالل اذک ( ىنمتي الو ) هلق . ىرهزلا نع یدیبرلا قيرط نم یاسنلا هجرخآ اذكو « یرهزلا نع
 ةباور ىف عقوو « ىلا ظفل ىلع « نمتب ال » یپیمشکلا ةياور ىف عقوو ۰ ىنا ىع ىنن ظفل وهو ٠ ةيناتحتلا

 ىبأ نع مامه ةياور ىف وه اذکو « ىنهمشكلل « نينمتيال » ظفلب و رثكالل « ىنمتي ال » ظفلب ىنةلا ىف ةيتآلا رمعم
 نیت روصلا ىف دق وهو «هينأي نأ لبق نم هب عدن الو » توملا كدحأ هلوق دعب دازو « ديك أتلا نو ةدايزب ةريره

 ةتمكنلا هذهلو « كلذك وهو كلذل هللا نم هبلط نم الو هقا ءاقلب اضر هبش نم منع ال 4 لح اذا هنأ همويفهو

 ىلا نأ ىلا ةراشإ « ىلعألا قيفرلاب ىقحلأو ینحرا و ىل رفغا مهلا  ةعئاع ثيدحي ةرب ره بأ ثيدح ىراخبلا بقع

 . ناهذالا اذش ىلجألا ىلع خال هراثیاو هداضحتسا شک أ ناك ام هرد هلاف « تواا لوزت لبق ىتلا ةلاحلاب صتخم
 لوقب كلذ ىوقو ؛ ۱۶ اسنان وأ بابلا ثيداحأل اضراعم بابلا ىف ةعئاع ثيدح لمج نم ىلع اذه هعينص ىنخ دقو
 ؛ هركذف ف وب لوقب خوسنم ىجهناا نا ليق : نیلا نبا لاق ( نی ال اب ین و السم یفوت ل مالسلا هيلع فسوي
 : لاق . هريغو تواب رمع ءاعدب و « بابلا ىف ةدئاد ثيدح و ( نيه اصلا كدابع ىف كتحرب ىناضدأ و ناملس لوقب و

 لاقف . مالسلا هيلع فسوب دارم ىف فلتخا دقو : تلق . تواا براق ام اولأس اع) ءال وه نال كلذك الا سل و

 ىلاربطلا هجرخآ « هللا ءاقل ىلا قانشا لمشلا هل عمجو معنلا هيلع تلماكت نيح فسوي الإ دحأ توملا نمتب مل : ةداتق
 نب كاحضلا نع متاح ىنأ نبا ةجرخأ اذك « ىلجأ روضح دنع السم یفوت هدارم لب : هريغ لاقو 00

 ذوب الو. انعرش نم سيل ومف ةداتق لاق ام ىلع لا ريدقت ىلعو . مالسلا هيلع نال دارم كلذكو ٠ م

 توما لوزن نال تواا لوزن دنع كلذ ىف نذالا لکش هذسا دقو ؛ قامت الاب هنع ىهلا انعرش قدر ام کک

 دارملا نوكي نأ لمتح هنآ باوجلاو . شاء مث املا لصي .زم تو ةداعلا ت رج ةياخ ىلا ىوهتنا نم كف « قفحت ال

 دريام ىلا هبلق نمط نأ ینعلاو « هب عقو ول نأ هاضريو هب هلرزن ىنمسي نم لاح تقولا كلذ ىف هلاح نوکی دبعلا نأ
 . اريخ دادزب نأ هلن انس امإ ) هلوق ضرملا كلذ ف توم هنأ قف مل ولو « قاقي الو ه یضرب و هب ر نم هيلع

 دجحآ دع ةريره ىبأ نع مامه ةياور ىف عقوو . هيلع بدعلا بجوم نع حجر ىأ ( بتعتسپ نأ هلعلف اثیس امإو

 . عاطقنا وه هب ءاعدلاو تولا ىم نع ىهللا ىف یماا نأ ىلا ةواشإ هبفو « ء!ريخ الإ هرمع نمؤملا ديزي ال هنأو »

 ديحوتلا رارمتسا الا نكي مل ولو « با ولا ةدايز لصح لمعلاو « لمعلا اهنم ببسقي ةايحلا ناف « توملاب لمعلا
 « ردان كلذ نال ناعالا نع ىلاعت هاب ذايعلاو دادترالا عقب نأ زوج هنأ اذه ىلع دربالو ٠ لاعألا لضفأ وبف
 نف - اردان نکس عفو دقو كلذ عوقو ريدقت لعو < دحأ هطخسال بولقلا هتشاشإ لل ا نأ دعب ناعالاو

 هدب یو . هيف هل ريخ ال توملا بلطب هلیجمتف « رصق وأ هرمع لاط ابعوقو نم دب الف ءوسلآ ةمتاخ هللأ 5 ىف هل قيس
 كلع نم نسح وأ كرمع نم .لاط اف ةنجلل تقاخ تنك نأ دعس اب : دعسل لاق يب ىنلا نا » ةمامآ ىنأ ثيدح
 نمؤملا ديزي ال هناو » لسمو دما دنع ةرب ره ىفأ نع مامه ةياور ف عقوو « نيأ دنس هجرخأ . كل یخ وهف

 نمؤملا لح اهدحأ : ةيوجأب بيجأو « ارش هرحع هديزيف تاتبدلا لپ دق هن اب ۳ «اريخ الا هرع
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 لمف نم امإو رثابكلا بانتجا نم امإ هبونذ رفكي ام لمعي نأ ددصب نمؤملا نأ یناثلاو . دعب هيفو لماكلا لع

 ددصب تائيسلاو « فیمضلا ددصب تانسحلاف قاب ناعالا ماد امو « هتائيس ابفيعضتب مواقت دق رخا تانسح

 « هلعل و هلوقب ءاج ثيح یجرلا نم بابا ةياور ىف عقو ام ةياورلا هذه ىف قلطأ ام ديقب ثلاثلاو . ريفكتلا

 ةدايزلا هللا نم وجرب نسحلا نأو « هللاب نظلا نيسحن جرم ربخلا جرفع , امزج ال ابلاغ عوقولاب رمشم ىجرتلاو

 كلذ ىلا راشآ . هئاجر عطق الو هللا ةحر نم طوقلا هل ىغبنب ال ءیماا و حاصلا هلع نم ةدارلا هقفوب نأب

 بابلا لوأ ىف ىذلا سف تبدح نما اريغ نوكي دق رمعلا رصق نأ ىلع لد و . « ىذمرتلا حرش ه ىف انخيش

 لمح اذا ءاريخ الإ ربع هديزب ال نمؤملا نأ و ةر ره ىنأ ثيدح ىفاني ال وهو « ىل اريخ ةافولا ناك اذا ینفوتو »

 . ىلاعت هللا ءاش نا یا باک ىف اذه نم ءیشب ماملإلا ىايسو ؛ رداثلا ىلع هلباقمو بلغألا ىلع ةريره ىنأ ثيدح

 « ةيوبنلا ةافولا ىف یزاغلا رخاوآ ىت هحرش مدقت « لعالا قيفرلاب ىنقملاو , ةعئام ثيدح سماخلا ثيدحلا

 ءایبنالا صئاصخ نم ةلاحلا هذه نأو ۰ هب ءاعدلاو توملا ىتم نع ىلا ضرامي ال كلذ نأ هلبق ىذلا ىف مدقتو
 دما قو كانه احضاو هظسب مدقت دقو . توملا نيبو ايندلا ىف ءاقبلا نيب ريخم ىتح ىف ضبقي ال ةنأ

 ضير دئاعلا اد ساپ - ۰
0 1 7 7 
 زا ىبلا هلاق « ادعس فشا مبل » اهيبأ نه دعس تنب ةشأاع تلاقو
 4۶ 5 7 ا 6 ت ۱ 83

 هشااع نع قورسسم ن۶ مهاربا نع روصنم نع ةناوع وا انك 8 ليعام | ني یموم شی — ماكاو

 « سابلا بهذأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هيلإ هب “نأ رأ اضیرص تأ اذإ ناک لب هللا لوسر "نا » اهنع هللا ىضر

 « اََس رواغيال ءافش 0 كوافشالإ ءافش ال « ىفاشلا "تنأو فشا « سانلا يو

 « ضيرملا 'ىنأ اذإ » ىحضلا أو مهارا نع روصنم نع ناپاڪ نب هاربا سيق ىبأ نب و رم لاقو

 0 ابر ىلأ اذإ 2 لاقو هادحو ىحضلا ىلأ نع روصنم نع رب رج لاقو

 ۱ [ ۵۷۵ ۵۷۵ 0۷۸۳ : ىف هفارطا - ۰۱۷۵ ثدلا ]

 « صافو ىأ نبا ىأ ( دعس تاب ةعئاع تلاقو ) هلوق ۰ هوحتو ءافشلاب ىأ ( ضي ربا دئاعلا ءاعد باب ) لوق

 : ابي رق « ضيرملا ىلع ديلا عضو باب 0 ىف الوصوم مدقت دقو « ثلثلاب ةيصولا ىف لي وطلا هثيدح نم فرط اذهو

 « یوارلا نم كش ( هب ىتأ وأ اضیرم ىتأ اذا ) هلوق : یعخنلا وه ميهارباو « رمتعلا نبا وه ( روصنم نع ) هلو ش

 ةدنافو « كرت ال ىأ ةمجعملا نيذلاب ( دداغي ال ) هلوق ٠ دعب ةقلعملا تاياورلا ىف هيف فالتخالا فنصاا ىكح دقو

 ال قاطملا ءافشل اب هل وعدي ناكف « هنه دلوتي رخآ ضرم هفلخیف ضرملا كلذ نم ءاغشلا لصح دق هنأ كلذب ديبقتلا

 یآ اذإ ىحضلا ىنأو مدارا نع دو هنم نع نامیط نب ميهاربإ و سيق ىنأ نب ورع لاتو ) هلوق : ءافشلا قلطع

 هلصأو ىزارلا ومف سيق ىبأ نب ورمج امأف ء بوصأ وهو « ضير اب یتآ اذإ و ىمهشكسلا ةياور ىف عقو (ضب رم ا

 اذه هش دح انا عقو دقو 4 اةيلعت الإ ىراخبلا هل جرف لو < قودص وهو هيبأ مسا فرعي الو ةفوكلا نم



 ۱ ۱ ىضرملا باتک - ۷۵ 0 ۱۳

 دادنب ليت قوكلا یمیقاا قياس نب دمع ةياود نم ىليعاعالا هقیرط لصوف نامبط نب مار امأو « ضيرملاب
 اذهو ( اضیرم ىنأ اذا : لاقو هدحو ىحضلا ىبأ نع روصنم نع رج لاقو) لوق . « ضيرمب أ اذإ و ظفلب هنع
 ۰ اضيأ لسم دنع یهو « 4 اعدف ضيرملا لا ىتأ اذا د ظفلب ر رج نع ةبيش ىنأ نب ركب ىنأ نع هجام نبا هلصو
 ثردحلا نأ روصنم نع اظفح نامبط نب ميهارباو سيق ىبأ نب ورمع نأ ىلع ةءاوع آو ريرج نم لك باور تلد دقو

 نع ليئارسإ قيرط نم لسم هجرخأ دقو « اذه نع ةراتو اذه نع ةرات هب ثدح ناكةنأو ۰ نیخش نع هدنع

 روصنم نع اهاور ىروثلا نال هدحو ميهاربا نع روصنم ةياور یراخبلا دنع حجرو ۰ كاذكح امهع روصنم
 نکل ۰ عيمجا ظفحأ نایفسو « یناسنلا دنع روصنم نع ءاقرو هقفا وو ۰ بطلا باتک ءانئآ ىف یاس اک كلذک
 بوئذلا ةرافكح نم ضرملا ىف ام عم ءافشلاپ ضيرملل ءاعدلا لكشتسا دقو . معأ هللاو ةعوفم ريغ ر رج ةباور

 نالصحم امنا ةرافکلاو باوثلا فاني الو ؛ ةدابع ءاعدلا نأ باوجلاو « كلذب ثيداحألا ترفاضت اک باوثلاو
 عقد وأ عف بلج هنع ضوعي رأ « هدوصقم هل لصحي نأ امإ : نيدلسح نيب یعادلاو 6 هيلع ريصااب و ضيم لوأب

 لاعت هلا لضف نم لکو « رض

 ضيرفل ردئاملا ءوضو بيسي - ۱
 نب رباچ تعمس : لاق ردکنلا ْن دع نع ۰ انث"دح ودل ای دح راشب نب رع اشم ت كيف

 _ هيلع اوبص : لاق وأ - “لع بصف ًاضوتف « ضیرم انأو ا یبا "ىلع لغد » لاق امهنع هللا ینر للا دبع
 « ضلارفلا ةي تل زفف ؟ ”ثاريما فیکسف « ةثالكألا ىنئريال « هلا لوسراي : تلقف ”تلقمف

 « هيلع ىمغملا باب ىف ابیرق هيلع هيبفالا مدت دقو < رباج ثيدح هيف ركذ ( ضيرملل دئاعلا ءوضو باب ) هلوق
 1 0 هب ضیراا كرش ثبحم دئاعلا ناك اذإ هلع نأ ىنخي الو

 یاو هاب ول مفر اعد نم ساپ - ۳

 تلاقاهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع تام ىنث دح ليعاممإ اشو - ۷۲

 لالب ايو ؟ هلادحت فيك تبأ اي ؛ تاقف امهيلع تاخدف : تلاق « لالبو ركب وبأ كعو علي هللا لوسر مردق ام »
 : لوقي ىلا هتذخأ اذإ ركب وبأ ناكو : تلاق ؟ كدجت فيك

 ھم كا رش نم ىندأ توألو ولعأ ف حلبصم "یرما لک

 : لوقیف هتريقع مف رب هتع ملأ اذإ لالب ناكو

ê 1للجو رتفا یوصو « داوب فيل نتیآ له یرش_ تل ال 2 ۳ ی  
 لینطو ماش ىل نودبت له و ةا هایم 9 وي ند أ لهو



 ۰۹۷٩ - 01۷۷ ٠ ثيدحلا
 م

 a ا ا سس

 ٠ « دشأوأ ةكم انرحك ةييدال ابا ع ماا : لاق هربخان هني هلا لوسر تجف : ةشئاع تلا لا .

 ا E SO "لاو «اهدمو امعاص ىف انل رابو « امو

 عمجو ؛ ةيبوأ زمه الب روصقملا جو « زم الو زيه. ءابولا ( ىحلاو ءابولا عفرب ءاعدلا باب ) هلوق

 لاق « ةءوبوم وهف واولا مضل تدب وو « ةئبو ىهف تأبوو ةئبؤه ىق ضرالا تأبوأ لاقي « ءابوأ زومبا

 هاب و لک سيل نکل . هدارفأ نم هلال ءابو ةنأ نوعاطلا لع مجضعب قلطأ دقو « ضارمآلا مومع ءاپولا : ضايع

دحأ نب لباخلا نع هاچ اذكو « ءابولا هنأ حيحصلا : نوعاطلا ركذ امل یدرادلا لوق لمح كلذ لعو « ان وعاط
 نأ 

 ةب دسفتف ءاوحلا هل دیش ىذلا ءابولاو < ماعلا ضرملا نوعاطلا : ةيابثلا ىف ديالا نا لاقو « ءابولا وه نوعاطلا

 : تلق ٠ هددمو حورلا ةدام وه ىتلا ءاوحلا رهوج داسف نع أني ءابولا : ءانيس نبا لاتو . نادبآلاو ةجنمألا

 هركذأس اک نجلا نمط نم ةئوك وهو : ءاپوالا نم ءىش ىف وه سيل ىذلا هببس ضوصخ ءابولا نوعاطلا قرافيو

 ةهتاع ثيدح بابلا ف فنصلا قاسو . ىلاعت هللا هاش نإ بطلا باتک نم « نوعاطلا نم ركذي ام باب » ىف انيبم

 مجد هنكل « ءابولا ظفل هقايس ىف عقي لو ىحلا ركذ هيف عقوو « لالب و ركب وبأ كو ةنيدلا لي ىنلا مدق امل د

 ق ةورع نب ماشه نع ةماسأ ىبأ قي رط نم جم ا رخاوآ ىف قبس ام وهو « هفرط ضعب ىف حقو ام ىلا ةراشإ كلذب

 ناف « نوعاطلا نم معأ ءابولا نأ ديؤي ام اذمر « هقا ضرأ ًابوآ یهو ةنيدملا انمدقف : ةشأاع تلاق و بابلا ثيدح

 قبس دقو « ةفحجلا لا اهاح لقني نأ لكي ىلا اعدف « بابلا ثيذح ىف نيبم وه اک یاب الإ ناکام ةنيدلا ءاب و

 تاوعدلا باتک ىف هب قلعت ام ءىش ىتأي و , ىزاغملا باتکل ئاوأ ىف «ةئبددملا لر ینا مذقم بابو ىف ثيدحلا حرش

 ىضق تح توملاو توملا عفرب هاعدلا نمضتي هلال ءابولا عفرب ءاعدلا سائلا ضعب لكشتسا دقو ٠ امت هللا ءاش نا

 وأ رمملا لوط ىف بابسألا ةلمج نم نوكي دق ةنأل ءامدلاب دبعتلا فانب ال كلذ نأب بيجأو . اثبع كلذ نوکیف

 قالخألا تاركتمو ماقسآلا ءىسو ماذجلاو نونجلا نم ةذاعتسالاب ثيداحالا ترتاون دقو « ضرملا عفر
 ءاوه3او

 ثيداحالاو « ذوذش الا كاذب لقب مو دیفاقملاب ىوادتلا ركني نأ همرلپ ءاعدلاب یوادنلا رکنب نف « ءاودالاو

 للذتلاو عوضخلا نم هيف امل . هريغب ىوادتلا ف تسيل ةدئاف دي رم .اعدلا ىلا ءاجتلالا قو < مهلع درت ةحيحصلا

 دوو « ةلمج لمعلا كرت مزايف , ردق ام ىلع الاکتا ةلاصلا لايعألا كرت سنج نم ءاعدلا عنم لب « هتاحبس برا

 مع هقاو « مهسلا یر نم سرتتب ال نأ ردقلاب نامي الا طرش نم سيل و « سرتلاب مهسلا درك ءاعدلاب ءالبلا

 ةيقبلاو ةعبس اهنم قلعملا « اثيدح نيميرأو ةينامث ىلع ةعوفرملا ثيداحالا نم ىضرملا باتک ل متا ( ةمتاع )

  كثيدح ىوس اهيرخت ىلع لسم هقفاو , ةصلاع ةيقبلاو اقبرط نوئالثو ةمب رأ ىنعم ایفو هيف اهنم رركملا « ةلوصوم

 » نيتبيبحلا ف سنأ ثيدحو 0 وز مآ یار هنأ ءاطع كثيدحو « هنم بصي !ريخ هب هلأ درب نم د ةريره ىنأ

ب نف ةءاحصلا نع راثألا نم هيفو . طقف « هاسأر او انأ لب  هلوق ىلا  هاسأر او تلات ه اهنأ ةدئاع ثيدحو
 مدم

 معأ هقاو « راثآ ةثالث



 بطلا باتک - ۱۳۶ ۱ ۱ ۷٩
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 ةدافك لوأ « بطلا باتک » مجرتف نسنلا الا « ممل اذ ( بطلا باتک . مبحرلا نحرلا هنا مسب ) هلوق

 . اهثيلثت ديسلا نبا کحو ةلمبملار سكب بطلاو . « ةيودالاو و ىناغصلا ةخسن ىف دازو « بطلا باتكدرفب لو ضرملا
 باعتسا لاقي , حتفلاب بط ةأيماو بطتسمو سکلاو حتفل اب بط اضيأ هل لاقيو « بطلاب قذاحلا وه بیبطاو

 ءادللو .ىوادتللو ىوادبلا كارتشالاب لاقب ركاب بطلا نأ ةذللا لهأ لقنر . هفصوتسا بطتساو بطلا قامت

 قذحللو سمشلا عامش ىف ىرت قثارطل و ةوشلل لاقيو « رحسلاو قفرلث اضيأ لاقیو « دادضالا نم وهف اضيأ

 بطااو . ءابطأ ةرئاكساا قو ةبطأ ةلقلا ىف عمجاو . افرع املا هب صخو « ءىش لك ىف قذاحلا بيبطأاو ۱ ءىثلاب

 هب ر نع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هب ءاج اع ةصاخ هتجلاغمو بلق بطو ۰ ۱:۵ دارملا وهو دسج بط : ناعوت

 . ةيرجتلا ىلا عجار هبلاغو , هريغ نع ءاجام هنمو و هنع لوةنلا ىف ءاجام هنف دسجلا بط امأو . ىلاعتو هن احبس

 . شطملاو عوجلا عقد ام لثم « تاناوبحلا هتفرعم ىلع هللا رطف لب رظآ و ركف ىلا جاتحم ال عون : ناعوت وه مث

 « ةدورب وأ ةرارح ىلا اما وهو « لادتعالا نع هجرخم ام ندبلا ف ثدح ام عفدک رظنلاو ركفلا ىلا جاتح عونو

 دق عفدلاو «هدض امهنم دحاولا مواقي ان بلاغو . امهنم بكرتي ام ىلا وأ « ةسوبب وأ « ةب وطر ىلا ام امهم لكو
 بيبطلاف ۰ ةمالملاو ببسلا ققحتب هتفرعم ىلإ قيرطلاو . امهرسعأ وهر هلخاد نم عقب دقو ندبلا جراخ نم عقب

 « هسکع وأ هتدايز ندبلاب رضي ام صيقنت فو « هسكع وأ همج ندبلاب رضي ام قيرفت ىف ىعسي ینلا وه قذاحلا
 ىلا ريشأ دقو . ةدسافلا ةداملا غارفتساو « یذواا نع ءایتحالاو « ةحصلا ظفح : ءايشأ ةئالث ىلع كلذ رادمو

 رفسلا نأ كلذو ( رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضیرم ناك نف إل ىلامت هلوق نم لرالاف : نآرقلا ىف ةلالثا
 ىف لرقلا اذكو . دسجلا ىلع ءاقب] رطفلا حيباف دادزا مايصلا هيف عقد اذاف . ةحصلا تاريغم نم وهو بسصنلا ةنظم

 لاعتسا فوخ دنع مميتلا زاوج هنم طبنتسا هناف ( کسفنآ اولنقت الو ) ىلاعت هلرق نم ةيجلا وهو ىناثلا ضرما

 ىذلا سأرلا قلح زاوج ىلا كلذب ريشأ هناف ( ةيدفف هسأر نم ىذأ هب وأ إل ىلاعت هلوق نم كلاثااو . درابلا ءاملا

 نب ديز نع « أطوملا » ف كلام جرخأو . سأرلا ىف نقتحلا راخبلا نم لصاحلا ىذالا غارفتسال مرحلا هنم عنم
 ىذلا ءادلا لزنآ : لاق ؟ ريغ بطلا قو هقا لوسر اب :الاق ؟ بطأ اكبأ : نیلجرل لاق لَم ینا نأ » السم لسا

 0 «ءاودلا لزنأ

 ءافش هل لأ الا ءاد هللا لا ام ساپ - ۱

 انثدح لاق نيسح یآ نب ديعس نب رم اند "ی ريب د وبأ ان دح ىنا ن دغ اشو - ۸

 « ءافش هل لزنأ الإ ءاد ٹا لزنأ ام > لاق ییا ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره یبا نع حابر ىبأ نب هاطع

 « باب » ظفل رآ مو , هعبت نمو لاطب ناو ىليعامسالل اذک ( ءافش هل لزنأ الإ ءاد هقا لزنأ ام باب ) هلوق
 وهو هد بسن « یدسالا رييزلا نب هللا دیع.نب دمع وه ( ىريبزلا دحآ وبأ ) هلوق . نسنا الا حيحصلا خس نم



 ۱۳۵ ۱ ۸ ثيدح ا

لا دبع نب دسأ ىب نم مهنوكل ماوعلا نب ريبزلا ىلا بسني نم سبنلي دقف ٠ ةم رخ نب دسأ ىنب نم دسأ
 اذهو « یزع

 بطلا ىف عف ىبأ دنع عقو دقو . صخشاا ىف ةقرتفملا ظْمللا ىن ةقفالا باس لا هيف اوفنصو ثيدحلا لع نونف نم

 ليعامسالا دنعو « یریبزلا دمحأ وبأ یدسالا هللا دبع نا دع ان؛دح الاف ه ةبیش ىلأ ن ناو ركب ىبأ قيرط نم

 نب رع لاق اذک ( ةريره فأ نع ) هلوق . «ىريبزلا هادبع نادم انئادح و لاما هللا دبع نب نوراه قيرط نم

 بطلا ىف یمن وأو | هجرخآ « ىردخلا دیعس نآ نع ءاطع نع م لاف رشب نب بيبش هفلاخو , ءاطع نع دعس

 نب رمتعم لاو < هثع دریغ نب دم نع ديمح نب دبع ةياور هذه , سايع نا نع ءطاع نم ورع ن ةحلط هاورو

 هب حجرتي ام اذهو « ميدل وبأ و بطلا ىف مصاع نبا اچ او ةرب ره ىنأ نع ءاطع نع ور نب ةحاط نع و ناعلس

 لمتحو « ةدئاز « نم و و « ءاد نم ه ىليءامسالا ةياور ىف عقو ( هاد هللا لزأ ام ) هلوق . ديعس نب سع ةيأور

 هل لزنأ الإ ) هلوق . هفلكت ىنخ الو « فوذحا نايبل لب ةدئاز نم نوكت الف ةوذحم « لزنأ و لوعفم نوكي نأ

  باهش نب قراط ةياورؤ عقوو ءاورادت سانلا ای ايو ثيدحلا لوا ىف ةدابزلا نم ورع نب ةحلط ةءاور ىف (ءافش

 «ك احلاو نابح نبا هححصو قاتلا هجرخأو «اووادتف ءافش هل لزنأ الإ ءاد ل زنب ل هللا نإ د هعفر دوعسم نبا نس

 « ءاودلا قلخ ءادلا قلخ ثيح هللا نا » سنأ نع دحالو ؛ سابع نا ثيدح نم معن هاو یراحطل هو و

 ءاد الإ  ءافش هل عضو الإ ءاد عضإ م هللا ناف « هللا دايع اي او واد د كيرش نب ةماسأ تدح قو « اووادتف

 قو « مكاحلاو ةميوخ ناو ىذمرلا هحو ةمبرآلاو « درفلا بدالا , ىف ىراخبلاو دحآ هجرخأ < مرا ادحاو

 ثيدح وحن دومسم نا نع ىلسلا نحرلا دبع بأ ةءاور ىف عقور . توملا ىنعب ةففخم ةلمبم « ماسلا الإ » ظفا

 نع لسلو . مک احل و نابح نبا هححصر هجام نیاو یاسنلا هجرخأ هلبج نم هلهجو هبلع نم هيلع هرخآ ی دازو پابلا

 هعفر ءادردلا یبا تیدح نم دواد فالو « ىلاعت ها نذاب أرب ءادلا ءارد بیصا اذاف « ءاود ءاد لکا , هعفر رباج

 ىف لادتالاب دارلا هنم فرعي ام ظافلالا هذه عومب فو « مارح اروادت الو , او وادتف ءاود .اد لكل لمج هللا نا

 لالحلاب دییقتلا امفو .مدقتلا نع لازنالاب رع وأ . الثم لب ین كلملا ناسا ىلع كلذ لع لازث] وهو بالا ثيدح

 نأ كلذو ءهقلا نذاب ةياصإلا ىلع فقوتم .افشلا نأ ىلا ةراشالا اهنم راج ثيدح قو .مارحلاب ىوادتلا زوحي الف

 نبا ثادح قو . رخآ ماد ثذحأ امر لب ٠ عجن الف ةيكلا ۳ ةيفيكلا ىف دا ةزواج همم لصح دق ءاودلا

 ىلع لكوتلا ناني ال كلذ نأ و . باپسالا تاب اراک ايفو ۽ دحأ لک املمي ال ةيودالا ضعإ نأ ىلا ةراشالا دوعسم

 بلقني دق ءاردلا نأو ۰ اهيف ىلاعت هللا هردق ام لب امتاوذي عجنت ال املاو « هريدقتب و هللا نذاب ابنآ دقتعا نم هللا

 ٠ هتداواو هللا دقت ىلع هلك كلذ دادف «« هللا نذاپ  رباج ثيدح ىف هلوقب ةراشالا هيلاو « كلذ هللا ردق اذا ءاد

 بلطب ءاعدلاو تاکلبلا بنجي كلذ.كو « برشلاو لك الاب شطملاو عوجا عفد هيفانيال اک لكوتلا ىفانيال ىوادتلاو

 اممومع ىف لخدی و . ىلامت هللا ءاش نا <« ةيقرلا باب م ىف ثحبلا اذهل ديزم ىتأسو « كلذ ريغو راضملا عفدو ةيفاملا

 ق ةراشالا لمل و . هتاوادم نع زجعلاب اورقأو , هل ءاود ال نأب ءابطالا قاذح فرتءا ىنلا لئاقلا ءادلا اضيأ

 فذح ريخلا ىف نوكي نأ لمتحيو , امم ومع لع ةيفاب نوکتف كلذ لا « هلبج نم هلبجو » هلوقب دوعسم نبأ ثيدح

 عي أم « هلبج نم هلبج د هلوق ىف لخدي اعو . ىلوأ لوالاو : ءانش هل لزنا الإ ءاودلا نیقی ءاد لزني مل : هريدقت

 « عجني الف هنیعب ءاودلا كاذب یوادتیف هنیما ءادلا كلذ هيرتمي م !اریف ءاودب ءاد نم ىراعتي هنأ یضرلا ضم
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 ىف عجن ام هيف عجن ال اکرم امهدحأ نوکیو اهباشق نیضم برف ءار دلا تافص نم ةفصإ لبجلا كلذ ف ببسااو 5

 عضخت انه نمو ¢ عجني الف عجنپ ال نأ هقا دير نکا ٠ فر 0 ادم نم أطخلا عقيف ايكرم سيل ىذلا

 لوسراب تاق: لاق هيبأ نع» ةفيفخ ىازو ةمجمع رهو ةماز نأ یار ط نم هچاب نبا جرخأ قو. ءابطالا باور

 نأ لصاحلاو . ىلاعت هللا ردق نم یه : لاو ؟ اًديش هللا ردق نم در له هب ىوادتن ءاردو امة رتا قر تيأرأ هللا

 فلختي دقو « بلاغلا ىف كلذ ىف عجني وهو « برشلاب شطعلاو لك الاب عوجلا عفدك وه اما ءاودلاب ءافشلا لوص>
 كثيدح ىف تولا ءانثتساو . .اودلا لاد رک کحو ؛ دملابو لادلا حتفب امهالك ءاردلاو ءادلا مث . لعأ هللاو عامل

 مرا ءانثت-او . توملا هيحاص ىلع ردق ىذلا ضرما ىأ . توملا ءادالإ'ربدفّتلا لمل و . حضاو كيرش نب ةماسأ

 . هيلا هتاضفإو توملا نم هيرقل وأ « ةحصلا صقن اهیب عماجلاو توملاب اهبش هلمج آل امإ ىرخآلا ةياورلا ىف
 لعأ هقاو ۰ هل ءاود ال مرملا نكل : ريدقتلاو امطةنم ءانثتسالا نوكي نأ لمتحم و

 لجرا ةأرللو « ةأرملا لجراا یوادب له باپ - ۲

 ی دوتا عيب د نع ناوکذ نب دلاخ نه لضفلا نب "رشب انثدح دوعس نب ةبتق شر - ۹

 « ةنيدلا ىلإ ' یر لاو "لقفل ۶ور « مهمدختو موقفا یتن ےک نا لوسر عم و رفن انك » تلاق ءارفع

 قسنو ورغ انك دیدشنلاب عیبرلا ثيدح هيف رعد ( لجرلا ةأرملاو ةأرملا لجرلا ىوادب له باب ) هلق
 مومع ىف لخدي ناك نإ الل.ةا وادمال ضرعق قايسلا اذه ىف سيل و « ةثبداا ىلا ىحرجلاو ىلتقلا درو مهمدخنو موقلا
 باب 3 ىف كلذك مدقت دقو « لتقلا درلو « ىحرجلا یراد و » ظفاب روك ذاا ثيدحلا درو معن « مپمدغن و الرق

 ضمب ق درو ام ىلا ةراشالا ىف هتداع لع یراخبلا یرف ٠ دابجلا باک نم « وزغلا ىف یحرجلا ءاسنلا ةارادم

 كلذ نوکب نآ لاهتحال کل اب مرحي ملامتاو ١ سايقلاب هنم ةأرملا لجرلا ا کح ذخؤيو « ثيدحلا طظافلأ
 باجالا ةاوادم زوجتف ةلأسملا كح امأو . امرح وأ اهل اج وز نوكي ن٤ كلذ عنصأ ةأرملا تناك وأ , باجحلا لبق

 ىف كلذ نم ءىش ىف ثحبلا مدقن دقو , كلذ ريغو ديلاب سجلاو را اب ی اهردقب ردقت و ةرور طلا دنع
 داهجلا باتک

 ثالث ىف هافشلا بيسي - ۳

 رديمس نع سطفأا ماس انثدح عاجش نب ناورم انتدح مین نب دمحأ انثدح نيسحلا شرج - ۰

 . ران ةیکو « مجحم ةطرشو « لسع ةبرش“ : ثالث ىف هافثلا > لاق اممسع ا 'ىضر سابع نبا نع ريبج نب
 ثيدحلا عفر یکی نع یتمآ یہ و

 مجحلاو لسملا ىف مب ىبنلا نع سابع نبا نع دهام نع ثيل نع ىلا هاورو
 تدي 5 ۱ ۱ a ی هفرط ۰ ثيدحلا ]

 نع عاجش نب ؛ناورم انثدح ثراحلا وبأ سنوي نب جرم ا مح را دبع ن دع شرم سس 0
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 ىف : ةةالث ىف هانا د لاق هک بلا نمایم هللا ىضر سابه نبا نع رییج نب دیس نع سا لاس

 » ۹ نع ىتمأ ا . راذب ةيك وأ 1 لسع ةبرش وآ « مج ةطرش

 اذك ( نيسحلا ىنثدح ) هلو . سرما « باب  ظفلو ١ نال ةجرتلا تامقس ( ثالث ىف ءافدلا باب ) هلوق
 مزالي ناك : یذابالکلا لاق  قابقلاب فورعلا ىروباسنلا دايز نب دم نا هناب ةعاج مرچو « بوسنم ريغ مه

 ىف کالا ركذ دقو « ثيدحلا اذه ىف هش ینعپ هذه هع" عینم ن دجآ دئسم هدنع ناکو روباسينب ناک ال ىراخبلا

 ىف تيأرو . ثيدحلا اذه ليعامسا نب دمع ىنع بشک : لاقف اثیدح ىور هنأ رركسذملا نيسحلا قيرط نم هخرات

 نارفآ نم ناکو ةنس نيثالثو ائالث یراخبلا دعب ىنابقلا نیسلا شاع دقو . ها ىنع هنم هممس دق ةبلطلا ضعب باتک
 یلعسولا ةقبطلا نم هيف نیس ا خيش عينم نب دحأو . رغاصالا نع راک الا ةيارر نم هنء ىراخبلا ةياورف « لسم

 - رفعج وبأ هتينكو عینم نب دمحأ ةافر تناکر . هل ايلاع نكي | ةطسا و الب هنع هاور ولف « ىراخبلا خویش نم

 7 همآل ىوغبلا مشاقلا ىبأ دج وهو نحرلا دبع هدج ماو 1 ةنس نونام و عبرأ هلو نيتئامو نيمبرأو عبرأ ةنس

 نيسحلا نأب املا مرجو ؛ ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سیل و « عينم تنب نباو ىعينملا هل لاقي كلذلو
 راغص نم وهو رفعج نب ىحي هيبأ نع ةياورلا یراخبلا رثكأ دقو ىدنكيبلا رفمج نب ىح نبا وه روك ذملا
 ىوس ىدنكيولا وأ ینابفلا ناک ءاوس نيسحلا نع ىراخبلا ف سیلو « ريثكب یراخبلا نم رغصأ نيسحلاو « هخویش
 ناكو ىع ابأ یکی ةةعاصإ فورمملا وه « ميحرلا دبع نب دم انثدح » كلذ دعب ىراخبلا لوقو . ثيدحلا اذه

 ةلبع هخيش سن وب ن رسو .ةدحأو ةا ىراخبلا لبق تامو یراخیلا خویش رغاصأ نم وهو ظافلا رابک نم

 وبأو « ورمع وبأ ىنارحلا وه عاج نب ناوم امهخيشو « نینس رشعب هلبق تامر عينم نب دمحأ ةقبط نم مج م“

 بتكي : ىزارلا متاح وبأ لاقو « هريغو لبنح نب دا هاوقو دادغب لزت محلا نب ناوم نب دمع ىلوم هللا دبع

 اذه عوقو قفتي لو ‹ تادامشلا ىف مدقن رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ق هل سیلو « ىوقلاب سياو هثيدح
 « نيتطساوب الإ هنع ثيدحلا اذه هل عقب لو « اذه عاش نب ناورم باهصأ نم عم دق هناف  ايلاع یراخبل ثيدحلا

 هنع عاجت نب ناورم ةءاور نم نيروكذملا نيئيدحلا ىوس یراخبلا ىف هل امو نالجت نبا وه سطفألا ملاس هخيشو

 دمحأ وه یدج انئثدح ىعينملا نع » لیعامالا دنع عقو ملاس نع ةيناثلا ةياورلا قو ( سطفالا لاس ىنثدح ) هلوق
 داص : ليعامسالا لات , هركذف « ىنثدح سطفالا ملاس نع الإ هظفحأ ام لاق عاج نب ناورم انثدح عينم نا

 عامي نب ناوم نع لینح نب دحأ هجرخأ اذکو : تلق . هب هثدح نميف هنم كلاب عاج نب ناوم نع ثيدحلا

 لیعاتالا هجرخأ اذكو « كش ريغب ىلوالا ىراخبلا ةاور لثم عينم نب دمحأ نع هجام نبا هجرخأو ؛ ءاوس
 نب ىحي نب دمج اشد « صاحا رهاط ىنأ دئاوف و ىف هادیور اذکو < عينم نب دحأ نع ايركز نب ملا نع انآ

 حابصلا نب دمع قبرط نم « جاعد دئسم د ىف عقو ( ریبج نب ديعس نع ) هلوق . عملم نإ دمحأ ا:لدح دعاص

 :قيعامسالل ىغبني ناکو ؛ اضيأ كلاب اذک < ريبج نب ديعس نع هنظآ سطفالا ملاس نععاج نب ناورم انلدح د

 سابع نبا نع ) هلو . بیدالب لصتم ثيدحلاو ؛ روكذملا كشلل رثأ ال هنأ قحلاو « اضيأ اب ضرتعي نأ
 هلوقل و « ىكلا نع ىتمأ ىهنأو » هلوقا عوفم هنأب رمشي هرخآ نكل « افوفوم هدروآ اذک ( ثالث ىف ءافشلا : لاق
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 لماو « لي ىبنلا نع سابع نبا نع ه هيف لاق ثيح سن و نب خیر ةياور ىف هعفرب حرص دقو « ثيدحلا عفد »
 ىلوالا ف حيرصنلل لوألا نع اهب فتکب مل امتاو  اهلوزن عم اضيأ قيرطلا هذه دار ىف رسلا وه اذه
 وه ميلا ديدشتو فاسقلا مطب ( ىمتلا هاور ) هلوق , ةع لاب ةيناثلا ىف تعقوو « ماس یئدح » ناو ہم لوقب

 ةينكو ؛ ی ماع ىنأ هدول ‹ ىرعشالا ماع نآ نب صاع نب ,ىاه ن كلام نب دعس نب هللا دوع نب بوقعإ .

 ىراخبلا ىف هل امو « ىرقلاب سيل ینطقرادلا لاقو یئاسنلا هاوق « ىرلا لزنو مق لهأ نم وهو نسحلا ..أ بوقعي
 ةباود نم ثيدحلا اذه انل عقو دقو . ظفملا ءىس قوكلا مياس أ نبا وه هخيش تيلو . عضوملا اذه ىوس

 هنع باطخلا نب زيزعلا دبع ةءاور م ميلك «تیخ نبا ءزج» ف «تاینالبغلا» قو. رازبلا دنسم » ىف الوصوم ىعقلا
 رخآ ثيدح دنسلا اذهب مین نآ دذع یذلاو « بطلا میم ىبأ جیرخن ىلا هیسنف حارشاا ضعب رصقو « دنسلا اذهب
 یویشکلا ةبارر ىف ( مجحلاو لسعلا ىف ) هلوق . « علنقیف مدلا مكب خيبت, ال , اومجتحا , هظفل ةماجحلا ىف
 نم ةصم ىنف ءافش کستیودا نم ءىش يف ناک نا » ةروكذملا باطخلا نب زيزعلا دبع ةياور ىف عقوو « ةياجلا و د
 م یک نأ ىلا كلذب راشأو « مجحلاو لسملا ىف ه هلوقب ىراخبلا راشآ !ذه لاو « لسعلا نم ةصم وأ . ماجحلا
 نع سواط نع رشع سماخلا ثيدحلا : ىراخبلا دارفآ ىف لاقف « علا » ىف ىديحلا ب رغأو . ةياورلا هذه ىف عقي
 لسعلا قد هد ىلا نع سابع نا نع دها# نع هيف لوق ةاورلا ضءإو : لاق : هنع دها# ةياور نم سابع نبا

 هيف ةاورلا فلتخا ىذلا ثيدحلاو « هريغىف الو لپ , الصأ هيف هرأ مل ىراخبلل هازع ىذلا اذهر « ءافشلا مجحلاو
 نيذللا نيربقلا ف وه ام ةطساو الب سابع نبا نع دهاجم نع وأ سابع نبا نع سواط نع دما نع وه له
 الصا سواط ةياوز نم هرآ لف بابلا ثيدح امأو ٠ ةرابطلا باذک ىف هيلع هيبنتلا مدقت دقو « نابذعإ اناك

 مظتنا باطلا لاق  هظفل قايسو ءهلصر نم تركذ دقو « هتنیب اک اقيلعت الإ هنع ىراخبلا هرکذب ملف دهاجب امأو
 مجلاو < طالخإلا مظعا وهو مدلا غرفتسي مجحلا نأ كلذو « سائلا هب ىوادتيام ةلمج ىلع ثيدحلا اذه
 ىلع ظفحيل تانوجمملا ف لخدیو « ةيمغلبلا طالخالا لمم رهف لسعلا امأو « مهلا ناجيه دنع ءافش اهحمنأ
 « هب الإ هتدام سحنت ال ینلا ىغابلا طلخلا ىف لمعتسب امئاف ىلا امأ و « ندبلا نم ابجرخو اهاوف ةيودآلا كلت
 برعلا تناك اذهلو « مبظعلا رطلا و ديدشلا الا نم هيف ال ههرك اءاو ۰ هنع یمن مث يقلي ىنلا هفصو اذطو
 نم دحاو ريغ یوتکاو « هريغو ذامم ن دعس و ىنلا ىرك دقوء. کلا ءاودلا رخآ , احلاثمأ ىف لوقت
 لوصأ ىلع اهب هين امنو « اهريغ ىف نوكي دق ءافشاا ناف ؛. ةثالثلا ف ربصحلا لب ینلا درب لو : تلق . ةباحملا
 ةيومدلا ءافشو ٠ ةيوادوسو ةيمغلبو ةبوارفصو ةيومد نوگن ةيئالتمالا ضامالا نا كلذو . جالعلا
 ىف ناك نا هناف دصفلا فالخ ۰ هل ميفلإو برعلا لامعتسا ةرثكلا یکذلاب مجلا صخ امتار « مدلا جارغاب
 ء دصفلا لوانقي دق ام « مجح ةطرش م هلوقب ريبعتلا ىف نأ ىلع . ابلاغ امل ادوپعم نكي مل هنكل مجحلا ىنمم
 ااو. مجملا نم حجنآ ةراع تسيل یا دالبلا ىف دصفلاو . دصفلا نم مهيأ ةراحلا دالبلا ىف مجحلاف اضب و

 ینلا بابلا ىف كلذ هیجوت ىف ايسو « لسعلا رکذب هيلع هبن دقو : لهسلاب هوا دف همم رکذ امو ىوارفصلا هالتمالا
 امإ هيف ءافشلا هتابثا عم هنع ىهن امناو ۽ تالضفلا نم هجارخ] رسعتي ام جارخإل | رخآ عقي هناف کلا ام و ودعت
 هنأ مظل ءادلا لوصح لبق هيلا نوردابي اوناك گذار « كلذل ههركف هعبطب ةداملا مسحب هنأ نوری اوناك مهن وكل



 ۱۳۹ ۸4 - ها۲ ثيدحلا

 هعطقب یذلا ضرما كلذ هل حقي نأ قفت ال دقو ‹ نونظم مال رانلاب بیذعتلا یوتکی ىذلا لجمتیف ءادلا مسح

 لب ۰ اقلطم لمعتسإ الو اّمطم كرت ال هنأ هل هلام تس نيبو يا 3 هنها رک نيو محلا نم ذخ ور و ۰ ىلا

 كثب دح لمع ريسفتلا اذه لعد 3 ىلاعت هللأ نذاب ءال نأ داقتعا ةيحاصم عم ءافشاا ىلا اقر رط هنيه كيع لمعتسي

 ۰ کالا و نابح نا هگو یاسنلاو ىذمرتلا هچ رخآ ۰ لکو لا نم یر دما قرشا وأ ىرتك ١ نمد هعفر ةريغملا

 نأ لع هنع ین الف « ةرضم هيف نار افن هيف نأ یکسلا ىف همالك عرج نم لع : ةرمج ىبأ نب دمج وبأ خیشلا لاقو

 نم مظعأ اف ىلا راضملا نال ابمرح مث عفانم رفلا ىف نأ ىلاعت هللا رابخإ هنم بي رقو ٠ بلغأ هيف ةرضملا بناج

 دارملا نإ لیق دقو . اه ةدرفم باوبأ ىف ةئالثلا رومالا هذه نم لك ىلع مالكلا تأ سو . اصخلم ىهتنا . عفانلا

 مدقق ا ةيداملاو ۽ اهريغ وأ ةيدام ام) اوك ضامالا نال ؛ ضرلا یمسف دحأ نم ءافشاا ثيدحلا اذه ىف ءافشا 1

 نم لم اهادع امو ةدورلاو ةرارحلا لصالا ةیکصو ةساايو ةيطر يلا مقا ناو امهم لکر 8 ةدرابو ةراح

 ةدالا غارفتسا نم هيف امل مدلا جارخاب ملاعت ةراحلاف « لاثلا نم برضب ةجلاءملا لصأ لع راب هبنق « امهادحإ

 « نييلتلاو ءال لاو فيطلتلاو عیلطقالاو جاضنالاو نيخستلا نم هيف امل لسعلا لواذقب ةدرابلاو ۰ جازملا ديربتو

 جام دسفت دقف ةدراب ةدام نع نوكب هال نمزاا ضرلاب صا ىلا امأ و « قفرب ةداملا غارفتسا كلذب لصحف

 موج حف نم ىلا 2 كثب دع امجالع ىلا ریشآ 5 ةداع تسول یلآ ضاممالا امآ و ٠ هلم تجرح ىوك اذاف وضعلا

 نم ورف « ىوتك | نأ بحأ امو » هلوق امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ هحرش دنع هيلع مالكلا ىتأيسو « ءاملاب اهودرباف

 هفاعي ه اب هراذتعاو هت دز ام ىلع هلكأ هر رقت عم بلا لكأ هکرت سنج

 ( سانا الافش هيف ) یلات هللا لوقو « لسا ءاودلا تيس - ع

 ۱ مع طا یر شاع نع هيب نع ماشه را لاق اسا وبأ ايثدح شا دبع ی 7 شی — ۸۲

 < لسملاو هاولتا هبجمی اطا یبلاناک» تلات

 و راج تع لاق ةداتق ن رم ی مصأع نع ليسغلا ن نج رلا دبع ای لح من وبا شی — ۳

 نم _ یش ىف نوكي وأ کتی ودا نم ”ىث ىف ناك نإ : لوقب هب یبلا تەم » لاق اع هللا ىضر هللا دبع

 « یوّتک أ نأ هنأ امو 34 ءادلا "قفاوق" رانب ةع وأ « لسع ةبرش وأ ¢ م ةطرش نا ريخ ت ۔دیودآ

 [ ۰۷۰٤ 0۷۰۲ 1۹۷ : ىف هفارطآ _ ها۸۳ ثيدحلا ]

 ىبأ نع لكوتلا ىبأ نع ةداتق نع "دیس اندح 'ىلعألا "دبع انثدح ديل لا نب ساب ازم - هده

 هقسا : لاقف ةةيناثلا هانآ . السع هقسا : لاقف : هنطب یکتشب ىخأ : لاقف يَ ىنا ینا الجر نا» دیمس

 هقسا ؛ كيخأ ”نطب بذكَو هللا قدص : لاقف «تلمف : لاقف ات مث ءالسع هقسا لاقف ةثلاثلا ءانأ مث السع

 » أر « هاقسف « المع

 [ 0/1١ : يف هفرط - ۰1۸4 ثيدحلا ]



 بطلا پاتک - ۱6۰ ٦

 انهيف ریمضلا نأ ىلا ةبآلا نكذب رامثأ هنأك ( سانال .افش هيف : ىلام# هللا لوقو « لسعلاب ءاودلا باب ) هلوق

 ٠ ىللاعت هلوق نا : لات مهضعب نأ لاطب نبا ركذو . نآرقلل هنأ ريس فنلا لهأ ضعب معزو ۰ روهمجا لوق وهو لسعلا
 ؛ جارلا راح نوكي نک سانلا ضعبب رضي دق لسملا لوانت نأ كلذ ىلع هلحو , میضهیل ىأ ( سان ءافش هيف )

 لسلاو . ضرملا قيرطب نادب ألا ضعبب رضي دق هنأ عنع ام مومملا ىلع هلمح ىف سيل هنال كلذ ىلا جاتحي ال نکل

 خاسو آلا واج ۽ اولاقف هريغو ىدادغبلا قفولا هصخلام عفانملا نم هيفو « ةئاملا ىلع دیزت هؤامسأو « ثنؤيو ركذي
 قورملا هاوفأ حتفيو « الدتمم انیخست اهنخسیو « ةدعملا لمخ لضی و « تالضفلا عفديو « .اممالاو قورعلا ىف ىلا

 تانوجملا ظفح هیفو « ةيذغت و ءالطو الك | یاب وطرلا لیطحت هيفو « فانلاو ةناثملاو ىلكلاو دبكلاو ةدعملا دشيو
 نم نئاكملا لامسلا عفنو « ثمظلاو لوبلا راردإو ءردصلاو دیک ةيقنتو . ةهرکتسلا ةيودالا ةيفيكل باعذاو
 نم .اذغ وه مث . ءارفصلا بامصأ عفن لخلا هيلا فيضأ اذاو . ةدرابلا ةجرمالاو مغلبلا باحال عفنو « مغلبلا

 نم حرفمو ٠ ةيلطالا نم ءالطو 1 تارالحلا نم ىولحو « ةيرشالا نم بارشو « ةيودالا نم ءاودو ٠ ةيذغالا

 نم عفن ءاع هدحو برش اذاو « ناويحلا شبن نم عفن درولا نهدي اراح برش اذا هنأ هعفانم نمو . تاحرفملا

 نامضذابلاو حرقلاو رايخلا كلذكو . رهشآ ةثالث هترارط ظفح ىرطلا محملا هيف لمج اذاو « بلكلا بلكلا ةضع
 « هم و هئسح رمشلا لوطو < نابتصلاو لمقلا لتق لمقلا ندبلا هب خطا اذاو , هكاوفلا نم كلذ وحنو نوسیلاو
 الف ىنوملا ثثج ظفح ىف بيجي وهو . اهنا ظفحو نانسالا لقص هب نتسا ناو « رصبلا ةلظ الج هب لحتک ١ ناو
 الإ ةبكرملا ةيودالا ىف ءابطالا ءامدق لومي نكي لو « ةرضملا ليلف ةلئاغلا نومأم كلذ عم وهو « ىلبلا اهيلا عرسي
 ثيدح نم فيعض دنسب « ىوبنلا بطلا » ین یمن وبأ جرخأ دقو . الصأ ميبةك رک | ىف ركسال ركذ الو « هيلع

 هبصي ل رهش لك ىف تاودغ ثالث لسعلا قمل نم » هعفر رباج ثيدح نم فيغض دنسب هجام ناو هعفر ةر ره ىنأ

 هبجسب ی ىنلا ناك , ةشئاع ثيدح لوالا : تبداحآ ةثالث بابلا ف فنصملا زكذ مث . لعأ هناو « ءالب مظع
 هذهب ةيسانملا ذخؤتف . ءاذغلا وأ ءاودلا لیبس ىلع نوكي نأ نم معأ باجتالا : ىنامركلا لاق « لسعلاو .اولحلا
 مسا ( ليسفلا نب نمحرلا دبع ) هلوق « یاثلا تیدحلا . ةمعطالا باتک ىف هيلع مالکلا قاب مدقت دقو « قب راعلا

 وهو « ليدغلا 4 ليقف كاللا هتلضف بنج وهو دحأب دهشتسا « ىراصلالا یسوالا ساع ىبأ نب ةظنح لیلا

 نمرلا هبعو « ةلظنح نب هللا دبع نب نمحزلاديع نب نایلس نبأ ومف ؛ نمحرلا دبع دج دج وهو ؛ لوغفم یم ليعف
 فلتخا ورثک الا دنع ةقثوهو « نيعباتلا نع هتياور لجو « دعس نب لهسو اسنأ ىأر هنال نيعبانلا راغص ىف دودعم

 رخآلا ىف هظفح ريذت هلملف ةئاملا زاجل ربع دق ناكو . ها !ريثك .یطخم ناك : نابح نبا لاتو « قاسنلا لوق هيف
 ىف هل ام ربع ابآ ىنكي یسدالا ىراصفالا نامعنلا نبا ىأ ةداتف نب رمع نب مصاع هخيشو « ناخیشلا هب جتحا دقو

 « مدنع ةفث ىعبات وهو « ةالصلا لئاوأ ىف « ادجسم ىن نم باب » ىف مدقت رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا
 نب نسحلا وبأ كلذ درو . اشریغ هفعضر ةعرز وبآ و نيعم نیا هقثو : « ماكحألا 5 ىف لاقف قحلا دبع برغأو

 هیش ىف ناك نأ ) هلق . لات اک وهو . ها ءافعضلا یف هرکذ الو هفعض ادحأ فرعأ ال : لاقف قحلا دبع ىلع ناطقلا
 .. . «لیتفلا نبا نع كىريبرلا دخآ ىبأ ص دحال اذگ . كشلاب عقو اذك (كتيودأ نم..ىش ىف نوكي وأ متي ودأ نم
 هلوقو  ةصق « ءادلا نم ةماجحلا باب » ىف هيف تركذو « لسل اذكو . كش ريغب لوألا ظفللاب باوبأ دعب ىئأيسو



۱ o: 206 تيدا 

 ةياور ىف عقو دقو : تلق . اموزجب نوكيف موزجب ىلع فوطعم هلال « نكي وأ » هباوص نيثلا نبا لاق « نوكي وأ د

 نوكي نأ لمتع و . اهتائأف اواو اهيف نأ عماسلا نظف ةمضلا عبشأ یوارلا لملف « نكي نإ وأ ناک نإ م دمحأ

 مهضعب اهأرقو « ابمدعو نوكي ظفل تابئال ددرتلا نوكيف « ءىش ىف نوكي ناك نإ وأ .یث ىف ناک نإ : ريدقنلا

 ملا حقو ةلمبلا نوكسو ميلا رسكب (مجحع ةطرش ىفف) هلوق . ظوفح« كلذ سيل « نونلا نوكسو واولا دیددتب
 ةلمهملا لادلاب خدللا امأو . رانلا قرح نم فرفخا وه عذللا « ةلمبم نيعو ةنك اس ةمجعم لاذب (رانب ةعذل وأ) هلوق

 نيعترام هنم عرشب امن کلا نأ ىلا ةراشإ هيف ( ءادلا قفاوت ) هلو . ملا تاذ ضع وأ برض وبف ةمجعملا نيغلاو

 دارملا نوكي نأ لمنحم و « ققحتلا دعب الإ هلامعتسا الو كلذإ ةبرجتلا ىغيني ال ةنأو ء ءادلا كلذ ةلازإ ىلا اش رط

 ىبأ ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . باوبأ دمب هنایب أيس ( ىوتك | نأ بحأ امو ) هلوق .. ردقلا ةقفاوم ةقفاوملاب

 وه هيف سابع هخيشو . « نوطبملا ءاود باب » ىف هحرش ىنأيسو ‹ لسعلا برشب ماف هنطب ىتشا ىذلا ىف ديعس

 « ةيورع ىبأ نيا وه ديعسو « ىلعألا دبع نبا وه هخيشش ىلعألا دبعو « ةلمبمو نونب ىسننلا ةلمپم مث ةدحوملاب
 نو رصب هلك دانسالاو

 لبالا ناب ءاودلا ساپ - ۾
 نا » سنأ نع تباث انثكلح یرصبلا حون وبأ نيكسم نب مالسایثدح مهار ا نب لست اتم - همه

 دوذ ىف را ملزنأف . ةخَو ةنيدملا نإ : اولاق اوُدص املف . انممطأو انوآ ا لوسراپ اولا قس مهم ناك امان

 مه دیآ مطفف «مهراثآ ىف ثعبف . هدو ذ اوقاتساو « زا ”ىبلا ىعارا واتق اوُدص املف . اهنابلآنم اوب رشا : لاقف 4

 « تو ىتح هناسلب ضرألا دک مهنم لجرا تیأرف ۱ مهنیعآ رو مهلجرأو

 َملبف « اذه. هثادحف « قلي ىبنلا هبناع ةبوقع دشأب یتادح : سنأل لاق جائجحلا نأ ىننكبف » مالس لاق

 « هدم ١ هنأ "تددو : لاقف سکلا

 وهو « یدزالا وه ( نیکسم نب مالس ) هلوق . هل مئاللا ضرملا ف ىأ ( لبالا نابلآب ءاودلا باب ) هلوق
 نب یموم نع سابللا ىف عقوو . بدالا باتک ىف ىتايس رخآو ثيدحلا اذه ىوس یراخبلا ىف هلامو « ديدشتلاب
 مالس وه لب كلذك سيل و « نیکسم نب مالس هلأ ىذابالكلا معرف « هللا دبع نب نايثع نع مالس انثدح » ليعامس]

 لیعاسالا عقوو « فانیلا وه ( تباث انئدح ) هلوق . ىلاعت هللا هاش نإ كانه كلذا ةجالا ركذأسو < حطم نآ نبا

 كلذ نم ذخویف « مهعم دهاش انأو ةياحصأو نسحلا تباث ثدح لاق نيكسم نب مالس نع » دسأ نب وب باور نم
 نأ زاج اقافتا هنم مس ن لب « ثيدحتلا, هيأ دمق دق نالن نوكي نأ نالف انثدح یوارلا لوق ىف طرتشي ال هنأ

 لهآ نم » هتياور ىف زہ داز ( اسان نا ) هلوق ۰ نويرصب مبلكاضيأ دانسالا اذه لاجرو « نالف انئدح لوقب

 نم اوناكمهنم ةعبرأ نأو ةينام اوناک مهنأ تبث و « كشكلاب ةنيرع وأ لكع نم مهنأ ةرابطلا ىف مدقت دقو « زاجللا
 ىف (اوح الف ؛ انممطأو انوآ هقا لوسراب : اولاقف مقس مچ ناک ) هلوق ۰ محل امیت ناك عبارلاو ةئيرع نم ةلال و لكع



 بطلا باتک - ۷ ۱ ۱:۲

 وأ عوجلا نم الوأ بیل مقسلا نو « ةو ةنيدلا نإ الت اوم اف, مهمعطأو مهاوآف هر دقت فذح قايسلا

 ام بيسإ امإو « رضحلاب اوداتمي لف فير لهأ مهنوكل ام ةئيدملا مخو نم اوشخ مهنع كلذ لاز ابلف بعتلا نم

 باتک ىف ىوجلا ريسفت مدقتو « ةليدملا اووتجا» اهدعب ىلا ةياورلا ىف هلوقب ذارملا وه اذهو « ىلا نم ةنيدملاب ناك

 نأ دعس نبا ركذ (هل دوذ ىف) هلق هانلق ام ىلا ريشي وهو ءدبجو رض مهب هدسأ نب ربب ةياور ىف عقود ٠ . ةرابطلا

 اوب رشا لاقف ) هلوق . ةرملا بنام ىعارلا عم ناك دوذلا نأ : دسأ نب زيب يا هر فو ؛ ةرشع سم ناك دوذلا ددع

 ىف( او الف ) هلوق . ءاملاوبأو اهئابلأ نم » سنأ نع هريغو ةبالق بأ ةياور نم مدقتو « انه اذك ( اهئابلأ
 لدب ماللاب ىنييمشكللو « رک لل اذك( مهتيعأ رو ) لوق ٠ او ايلف اون رشف اوجرف : هريدقت فذح قایسلا

 ام » هتیاور ىف ربب داز ( تومي ىتح هناسلب ضرالا ملکی مهنم لجرلا تبأرف ) لوق . امحرش مدقت دقو « ءارلا
 لاق ) لوق « ةدشلاو رحلا نم دحي ام اهدرب دجيل ضرأألا ضعب انه ةناوع ىنأ ميج یو « عجولاو مغلا نم دمي
 2 لوا: 3و دا فيري ناو َ جاجحلا نأ ىنمابف »هوقو < روك ذلا دنسلاب لوصوم وه ( مالس

 :سأأ لاقف هل انزاخ ريصب ىأ ۔ كديب نك لف ىا اذه : لاقف سنا ىلا ثعبف جاجحلا موق كلذ رکذف » سلآ

 لع کذاب انک ( و ین هفامةيوقع دشأب ) أرق . كيدحلا « ةب وقع دشأب ینثدش لاق : كلذ نع رجيأ ىنا
 یرصبلا نسملا ىنأ نا وه ( ن نسسحلا خلبف ) هلو . ظفلا رها ىلع « ايقاع » رجب ةءاور قو « باقعلا ةدادإ

 لا ىلع اهب مق ىتح جاجحلا یمتا ام قل وف و ريب ةياود قو ءاذج و سیکل دز ( هئدحيل هنأ تددو : لاقف ) ۰

 نحن لمفن الفأ « هللا ةيصعم ىف نيعألا لسو لجرالاو ىدبآلا جيب ىنلا عطقد لاقو هركذف « سنا انثدح : لاقف

 تمدن أم ءىش لع تمدن 3-2 لا سنأ ی دح 5 تہ ا نع رخآ هجو نم ليعامسالا قاسو ؟ , هللا ةيصعم ف كلذ

 قلعتی ناكو « ةوقعلا ىف افرسم ناك جاجملا نآل كلذ ىلع سنأ مدن امنإو « هركذف « جاجحلا هب تئدح ثيدح ىلع

 نأ لبق اضيأ كلذ ناکو« اودنرا من هقرط ضعب ىف حيرصالا عقو ةنال نيبن ملا ةمق ىف هل ةجح الو . ةببش ىداب

 بيذعتلاب سالا ةريره وبأ رضح دقو « یزاغاا ىف مدقت اک ةلثلا نع یهلا لبقو . هدمب ىذلا ىف اک دودحلا لزنت
 ةصق نم ارخأتم ة ةر ره ىنأ مالسإ ناکو « داهجلا باتک ىف 7 اک رانلاب بيذهتلا نع یا و هخسأ رطح ۴ * رانلاب

 ىلا ترشآ امبإو « ةرابطلا باتكىف « باوالاو لبإلا لا وا باب » ىف كلذ ىف لوقلا طب مدقت دقو « نيينرعلا

 ةب دهعلا دعبل هنم ريسبلا

 لبالا لاوباب ءاودلا ساپ - 1

 اووتجا نان نا » هنع هلا یفر سنا نع دات نع "ماه ان لح لیفاسا نإ توف شم = 1

 « هيعارب اوقحلف ٠ ام اوبأو اهنابلأ نم اوبرشیف - لبالا ىنعي .. هيعارب اوفي نا لب ىبلا ,عرمأف « ةنيدلا ىف

 یف ثعبف لكى غلبف « لبإلا اوقاسو ىعارلا اولتتف < مهنادبأ تحض 'ىتح اهياوبأو اهمابلأ نم اوب رشف

 « مهتيعأرمتو مهلجرأو مهيديأ علق مهب ءىجف « مهبلط

 » دودحلا ل زيت نأ "لبف ناك كاذ؟ نأ نیرهس نب و ینثدحن ۱ "وایت لاق
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 لبالا لاو أب ىوادتلا صوصخ ىف فو « نيين رعلا ثيدح هيف ركذ ( لبالا لاوبأب ءاردلا باب ) هلوق

 حتفب ةيرذلاو « مهئوطب ةبرذلا ةمفان اباق لبالا لاوبأب ک-لع » هعفر سابع نا نع رذنملا نا هجرخأ ثيدح

 تايئاب انه اذمك (ةنيدملا ىف اووتجا اسان نار هلوق . ةدعملا داسف نيتحتفب برذلاو « برذ عمج .ارلا رسكو ةمجعملا

 . ةئيدملا اووتجا ١ سنأ نع ةءالق یآ ةباود ق عقوو « ةنيدملا ىف مو ىوجلا ممل لصح ىأ ةيفرظ یهو « فو

 « لبإلا ىعارب اوقحلب نأ » هجولا اذه نم لسم ةياور ىفو « لصالا ىف اذک ( لبإلا ینعب هيعارب اوقحلي نأ) هر

 ٠ هلوقو « روكذملا دانسالاب لوصوم وه ( ةداتق لاق ) هلوق . « تنص » یشکلا لا ور ىف ( تحلص یح ) هلو
 ىنلا مهلمس امن » لاق سنأ نع ىعيتلا ناس قب رط نم لسم هجرخا ام هيلع ركمي «۵ا نبريس نب دمع ىنثدخل »
 ۱ ىلاعت قا ءاش نا تابدلا بانک ین اغاو كلذ نایب یتأیسو « ةاعرلا نيعأ ولم مهنال لي

 ءادوسلا ةبحلا اپ ۷

 دعس نب رثلاخ نع روصنم نع "لیئارسا انثدح هللا دبع انثدح بيش ی نب 1 دبع شم — ۷

 لاقف قیتع ىبأ نبا مدامف« "برم وهر ةنيدملا انمدقف « ىتيرطلا ىف ض رق ءرحيأ نب "بلاغ انو انج رد » لاق

 یف تیز تارطق وفنأ ىف اهورطفا مث ءاهوقّحساف ًامبس وأ اسمخ اهنم اوذخل ءاداوّذلا يا هذهب يلع : اب

 ةبحلا هذه نإ : لوقي علك بلا تمس الأ ىنتثدح امنع هلا ىضر ةشئاع ناف « بناجلا اذه ىفو بناجلا اذه

 « تولا : لاق ؟ ماسلا امو "تلق . ماسلا نم الإ « ءاد "لک نم هافش ءادوسلا

 ةا وبأ ینربخآ : لاق باپش نبا نع ليقع“ نع ثیلا اتکذح ريكحب نب یی اشزو - ۸

 دافش ءادوّسلا ةبملا ىف : لوقي زا رفا لور مم-» هنأ اهربخآ هنع هللا ىضر ةريرهابأ نأ بیسلا نب .دیعسو

 « زین ثلا ءادوسلا "ةبحلاو « تولا ماسلار : باهش نا لاق . ماسلا الإ « ءاد *لک نم

 اذک ( ةبيش ىبأ نب هقا دبع ىنثدح ) هلو . بابلا رخآ ىف اهب دارملا نایب أيس ( ءادوسلا ةبحلا باب ) هلوق

 ناكو , ميهاربا نب دمع نبا وهاب « هدج ةبيش وأو < هما نم رکا هتيناكب روردشم ءركب وبأ وهو هد 1 راس

 نا هجرخآ اذکو « بونم ريغ عیمجلل اذگ ريؤصتلاب ( هللا ديبع انثدح ) هلو . طا ىضاق ةبيش وبآ ھارا

 نب هقا ديبع ةنأب « جرختسلا و ىف معن وبأ مزجو ؛ بوسفم ريغ هللا دبع نع ةبيش ىبأ نب ركب ىلأ نع هجام

 « ءانبألا نع ءابآلا ةاور ١ باتک ق بيطخلاو نيعألا رك ىنأ قيرط نم ليعامسالا هچرخآ دقو « ىموم
 ةزرغ یآ نع مزاح ب دحأ اضيأ هجرخأو « هقبرط رم ولعب اندنع وهو « یزارلا دوعسم ىنأ قبرط نم

 قوکلا وهو ٠ یسوم ن هللا ديبع نع مرلك اضيأ بيطخلا هت رط نمو ؛ هدنسم ىف - یازلاو ءارلاو ةمجعملا حمب -

 هنع ثدح اءرو , ىراخبلا خویش رايك نم ىموم نب هللا ديبعو ٠ نویفوک مهلك دا:مالا لجرو « روهثملا

 یردبلا دومسم ىبأ لووم وه (دعس نب دلا نع) لوف . رهتعلا نبأ وه ( روصنم نع ) هلوق . انه ىذالكةطساوب
 رغاصالا نع رباكالا ةياور بانك ىف قينجنملا هجربنآ دقو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل امو « یراصت الا
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 نم هجرخآ نآ دعي بيطخلا هبقعلاو ؛ ادهاج درب نب دلاخ و روصنم نيب لخدأف داتسالا اف یموم نب ها دميع نع
 وهو ؛ هببأ مسا ىف ءاب ةدايزي «دیعس نب دلاخ» اضيأ قينجنملا ةياور يف عقور . مو هيف دهاج رك ذنأب قینجنلا قيرط
 لأس ىذلا ىناحصلا ةنإ لاقي ۰ 5 نزو مچو ةدحومب ( رحبأ نب بلاغ انممد) هإوق ٠ اضيأ بيطخلا هيلع هبن مو
 هدامف و نیلا ركب ىبأ یا ور ىف (قبتع ىلأ نبا هداعف) هلوق . دواد ىبأ دنع هئيدحو . ةيلمآلا را نع قو ىلا
 نب دلاع نه ه هتياور ىف لاقف قينجتملا الإ ىموم ىبأ نب هللا دبع باوحأ رئاس لاق اذكو « قيتع ىبأ نب ركب وبأ
 :بيطخلا لاق « باوصلا نيبي ارفایسب و , ةصقلا رصتخاو « ةشئاع نع قيدصلا ركب بأ نع رحيأ نإ بلاغ نع دعس
 ی نب ركب ین نم بلاغ عم دلاع همس انا, ةيارر هيف بلاغل سيلف مو « رحيأ نب بلاغ نع ٠ دنسلا ىف هلوقد
 ةينكقیتع وبأو « قيدصلا ركب ىبأ نب نحرلا دبع نب دم نب هللا دبع وه اذه قیتع ىبأ نب ركب وبأ و لاق « قيتع
 ةبامص هيبأ دج و هدجو هوبآو« ی یبلا دبع ف دلو هنوکل ةباحصلا ف دودعم وهو ٠ نجرلا دبع نب دم هيبأ
 یهو  ءادوسلا » لاقف ىممشكلا الإ امهيف ريغصتلاب انه اذک ( ءاديو لا ةييبحلا هذهي يلع ) هلوق ۰ ندروجشم
 ( ءافش ءادوسلا ةبهلا هذه نأ یتثدح ةشئاع ناف ) هلوق . ثيدحلا جرخأ هنأ هركذ تمدق نم شك الا ةياود
 « حلملا ف نوكست ین ءادوسلا ةبحلا هذه م نیعالا ةباور قو , رثكاألل اذک « ءافش ةبحلا هذه ىف نا  یبمشکلاو
 ( ماسلا نم الإ ) هلوق : حلملاب طاخ نأ ترج مهتداع تناكو نوکلا ديري هنأ یل ربظ مث "ىلع لكشأ دق اذه ناكو
 رعاشلا لاق . ءاودالا :ةلمج نم ءاد تولا نأ اذه فو ؛« توملا نوڪ نأ الإ » هجام نالو  رم* ريغب ةلمبل اب
 ؟ ماسلا امو تلق) هلوق ٠ لوألا بابا ف تولا ىلع ءادلا قالطإ هیجوت مدقت دقو « ءاود هل سيل توملا ءادو »
 ینلا اذهو . قيتع فأ نبا بيجلاو دعس نب دلاخ لئاسلا نظأ ٠ ۰ لئاقلا الو لئاسلا مسا ف رعأ مل( توملا : لاق
 قدن مث ءادوسلا ةبحلا ىلقت : اولاقو ریثک ساطع همم ضراعلا ماكزلا جالع ىف ءابطألا هرک ف قيتص ىبأ نبا هيلا راشأ
 نبا هل فصو كلاذلف اموكزم ناك رحيأ نب بلاغ لملف ۰ تارطق ثالث فن لا ىف هنم رطقي مث تیز ىف عقنت مث امعان
 عقو دقف « اضيأ ةعوفرم هدنع نوکست نأ لمحو « هيلع ةفوقوم اما هقايس رهاظو : هروک ذلا ةفصلا قيتع يأ
 اعدو »یرغا هل ةياور قو «تبرلا نم ايش اهياع!ورطقاو  ءاد لک نم هلوق دعب ىلبعامسالا دنع نيعآلا ةياور ىف
 مث ب ةبیش ىبأ نبا ةءارود كلذ تو دقو « وهلا ىف ةجردم ةداب زلا هذه نآ ليعامسالا ىعدار « غلا اورطفا و لاق 1

 هللا ديبع نع كصم نب ماسح قيرط نم «بطلا باتک» ىف ىرفختسملا جرخأف « ةدبرب ثيدح نم ةعوفم !م”دج# 1
 ؟ءادوسلا ةبحلا امو : لبق » ظل قو لاق ء ثيدحلا « ءافش ابف ءادوسلا ةبحلا هذه نا ه مي ىنلا نع ةديرب نبأ
 , ةلیل ءام ىف اهعضق مث ةقرخ ىف اهصتف ةبح نيرشعو ىدحا ذخأت : لاق ؟ ا منصا فيكو : لاق. زن وشا : لاق

 نيتنثا نم لا رخنلا ف ترطق دغلا نم ناك اذاف « نيتنثا رسيالا فو ةدحاو نميالا رخنملا ف ترطق تحبصأ اذاف
 ینعم نأ كلذ نم ذخؤيو « نیتفلا رسبالا فو ةدحاو نالا ف ترطق ثااثلا موبلا ناكاذاف « ةدحاو رسبالا قو

 ۰ بک تلمعتسا اع رو « ةدزفم یامعتسا امر لب افرص ءاد لک یف لمعت ال ابنآ ءاد لک نم ءافش ةبحلا وك ۱
 نا لیقو . كلذ ريغو اداضو اطومسو ايرشو الكأ تلمعت.ا اع رو « ةقوحمم ريغو ةقوحسم تك متسا ارو

 ىف لخدت دق مع . الف ةراحلا امأو « ةدراپلا ضارمالا نم عفنت مناف ؛ ام جالعلا لبقي هریدقت « ءاد لك » هلوق `
 لمعتسو « اهذيفنت ةعرسإ اهلا ةدرابلا ةرطرلا ةيودآلا یون لعواف رضرعلاب ةسب املا ةراسا ضا آلا ضعإ
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 عم « ةبكرملا دمرلا ةيودأ ىف لمعتسيو راح هناف تورزنعلاك ركتتسي ال هيف ةيصاخل ةراحلا ضامالا ضعءإ ىف راحلا
 ةبهذم یهو « سباب راح ءادوسلا ةبحلا عبط نإ : بلعااب للملا لهأ لاق دقو « ءابطالا قافتاب راح مرو دمرلا نأ
 تنرشو لسعا اب تنجيو تقد اذاو « ةدعملا ةلبل ةففجم « حیرلا و ددسال ةحتفم « مغلبلاو مارلا ىح نم ةمفان « خفن

 مدآ و ناتک نم ةقرخ تطبرو تفد اذاو ؛ عيطقتو ءالج ام و  ثمطلاو لوبلا تردآ و ةاصحلا تباذآ راحلا ءاملأب
 برش اذاو « هدافآ ناقريلا بحاص هي طعسو ةا نیا ىف تابح عبس اهنم عقن اذاو ٠ درابلا ماكرلا نم عفن امش

 اب ضمضع و لخم تخبط اذاو « درابلا عادصلا نم عني اهب دایضلاو « سفنلا قيض نم دافآ ءام لافثم,نزو اهنم
 ىذلا اذه اهمفانم ىف تادرفلا ف فنص نم هريغو راطيبلا نا ركذ دقو « درب نع نئاكلا نانسالا حجو نم تعفن
 *ىش عبط ىف سيل ہال ء صاخلا هب داري ىذلا ماعلا نم وه « ءاد لک نم د هلوق : ىباطخلا لاقو . هم رثك أو هتركذ
 ءاد لک نم ءافش اهنأ دارملا ااو « ايلب اة ءاودالا ةجلاعم ىف عئاوطلا لب اقت ىتلا رومالا عیمج عمجم ام تابنلا نم
 ةبحلا نم ءاد لک نم ءاود نوكي نأ ىلا برقأ ءابطالا دنع لسماا : ىبرعلا نب ركب وبآ لاقو . ةيوطرلا نم ثدح

 ءافش هيف» لمعلا ىف هلوقب دارملا ناك ناف ؛ هب ىذآتأ لسملا هبحاص برش ولام ضارمالا نم ناف كلذ عمو  ءادوسلا
 هدهاشیام بسع ءاودلا فص مب ىنلااك: هريغ لاقر .ىلوأ كلذىلع ءادوساا ةبحلا لمحل بلغالارثک آلا ,سانلل

 « ءاد لك ن«ءافش» هلوق ىنمم نوكيف ۰ دراب هچازء نم ضرم نفاو ءادوسلا ةبحلا ىف هلوق لعلف « ضي رملا لاح نم
 نآ نب دع وبأ خیشلا لاقو . معأ هتاو عئاش ريثك ةشرحلاب صيصختلاو « هيف لوقلا عقو ىذلا سنجلا اذه نم ىأ
 « كلذ لئاق طاغب ءافخالو « ةبرجتااو بطلا لهأ لوق ىلا هودرو هموع اوصخو تبدحاا اذه ىف سانلا ملكت : رج

 ال نم قیدصتف - بلاغ نظ ىلع اهات ىتلا ةبرجتلا ىلع وه اما ابلاغ میملع رادمو بطلا لهأ انقدص اذإ ان
 وه ام كلذب دارملا نركي نأب همومع ىلع هل هیجوت مدقت دقو . یبننا . میمالک نم لوبقلاب ىلوأ یوما نع قطني
 وبأ ىريخأ ) هلوق . لعأ هللاو  ثيدحا رهاظ نع جورخ الو كلذ ىف روذع الو  بيكرتلاو دارفالا نم معأ
 نم لسم هجرخأو « ليقع ةياور ىف اذك ( بيسملا نا وه ديعسو ) لوْ ۰ فوع نب نحرلا دبع نبا وه ( ةباس
 ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا ديع نب ءالعلا ةياور نم انا لسم هجرخأو « امهنم دحاو ىلع امهنم لك ىف رصتقا نيبجو
 هفطع اذك ( نين وشلا ءادوسلا ةبحلاو ) هلوق . « ماسلا الا ءافش هنم ءادوسلا ةبحلا فو الا ءاد نم ام » ظفلب ةريره
 واولا نوكسو ةمجعملا عضب زينوشلاو . هل اضإ ؟ ءادو دلا ةيحلا ريسفت نأ كلذ ىضتناف « ماسلل باهش نبا ريسفت ىلع

 نبا نع ضارو ىكحو حتفلاب نيشاا انخاشم ضمب ديق : ىطرقلا لاتو . یاز اهدعب ةيناتحنلا نوکسو نونلا سکو
 امآ و. كاذ ذا مدنع زين وشلا ةرپشا زین وشلاب ءادوسلا ةبحلا ریسفت و . زينيشلا لاقف ءاي وا ولا لدب أف اھرسک هنأ ىنارعالا
 وه زبا وشلاب اهريسفتو « ريثكي زينوشلا نم رضملا اذه لهأ دنع رمشأ ءادوسلا ةبحلاو « سکملاب سالاق نآلا
 « ثيدحلا بيرغ » ىف ىبرحلا ميهاربا لقثو . ىدنملا نودكلا اضيأ 4 لاقرو دوسالا نوكاا یهو رهشالا رثكالا

 نوكسو ةدحوملا مضب ماعلا ةرت املأ «نيبيرغلا » ف ىورحلا ديبع وبأ حو « لدرخلا اأ ىرصبلا نسحلا نع
 بلع ماكدكسلا یعدن ةرحجت غمص وه : ىرهوجلا لاقو . ءارلا نوكسو ةمجعملا رسكي ورضلا اهترمش مساو « ةلمبملا
 اهريسفت : ىطرقلا لاتو ۰ امرج انه دارملا تسيلو : تلق ۰ روخبلا ف لمعتساو < ةبيط اهت<ارو « نملا نم

 مطبلاو لدرخلا فالف ابمفانم ةرثك ىناثاو « رثكالا لوق نا امهدحأ : نيهجو نم ىلوأ نين وشلاب
 ىرابلا مف م 9١ جاو - م ۱ ۱



 بطلا باتک ۹ ۱ ۱:۹
 ضیربل ةئيبلكلا سس - ۸

 نع باش نبا نع ليقع“ نع ”ديزب نب ”سنوي اهثدح هلل دما رخ 'ىموم نب هنابج شرم - ۹
 ینا : لوقت ثناكو « كاملا ىلع نوزحمللو ؛ ضي رمل نیبلتاب رمأت تناك اهنأ امنع هللا یضر ةشئاع نع  ةورع*

 «نزحلا ضعبب بهذت و « ضیرلا داف يمن ةنيبلتلا "نإ : لوقي يلب هللا لور ”تعمس

 تناكابنأ ةشئاع نعد هيبأ نع ماشه نع رره نب ىلع نت لح هارغما ینآ نب 0 اش م 60

 « مفانلا ضيخبلا وه : لوقتر ةئيبللاب رمأت

 دقو « ءاه مث نون مث ةيناتحت اهدءب ةدحوملا رسکو ماللا نوكسو ةانشلأ حتفب ىه ( ضیا ةئيبلتلا باب ) هلوق
 تيمس . نيل وأ : هريغ لاق ؛ لسع هيف لعب و ةلا وأ قيقد نم لمعي ءاسح ى : یعصالا لاق ؛ ءاه الب لاقي
 ةطل اخل كلذي تيم نبل اسمف طاخم لاق نم لوق ىلعو : ةبيتق نبا لاتو . اتفرو امضايب ىف نبللاب اه اییشت ةنيبلت
 ريم ريغ نيجملا ذی : ىدوادلا لاقو . محت هيف : موق لاقو . تحب قيقد یه : بطلا ىف میم وآ لاو . اهل نبللا
 ءاسملا ةنيبلتلا : یدادغبلا قفواا لاقو . هعفن رثك كلذلف « ءىش هطلاذ ال نرك-يف اوسح لمجيف هژام جرخيف
 انئدح ) لوق . كدابملا نبا وه ( هللا دبع ) لوق ٠ ءولا ظيلغلا ال جیضنا قيقدلا وهو , نيللا مارق ىف ن وكيد
 درفت اليقع نأ هنع ىطويسالا ىلع وبأ هاور ايف ىئاسنلا ركذو . نارقالا ةباور نم وه ( ليقع نع ديزي نإ سنوب

 هاور دقو « ةنيبلتلا ىف ةهئاع نع هما نع ةكرب نب بئاسلا نب دمع شبیدح بقع ىذمرت# ىف عقوو . یرهزلا نع هب
 س و نع كرابملا نا اد ى اة اطا قحا وأ انثدح دمع نب نيسحلا كلذي انثدح » ةشئاع نع ةورص نع یرهرلا

 نمو دامح نب مما ةياور نم ىل.ءامسالا هج رخآ اذكو : تاق . ليقع هيف سيا خسنلا ىف اذك : ىزملا لاق « ىرهزلا نع
 قيقش نب نسحلا ن ىلع ةءياور نم اضيأ هجرخأو ؛ لبق هيف سيا كرايملا نب نع امهالک نا: نب هللأ دبع ةياور

 نع شکم سنوي نآل ةداجلا لد ىرج اليقع هيف رکذپ ل نم نأكو « ظوفحا وه اذهو , هنابثاب كرابملا نبا نع
 (نيبلتلاب مات تناك اهتأ) لوف . ةهعطالا باتك ىف هئيدح مدقت و دعس نب ثيللا اضيأ ليقع نغ هاور دقو « یرهرلا
 ىف مدقتو « امهنم لک هعنصب یآ ( نوزسللا و ضیربلا ) هلو ۰ .احلا ةدايزب « ةئيبلتلاب » لیعاسالا ةياود ىف
 ةمربب ترمآ نفرفت مث ءاسنلا كلذل ممتجا مث اباهأ نم تيملا تام اذا تناكةدئاع نا » ليقع نع ثيللا ةياور
 مضو ةانثملا حتفب ( مجت امنا ) هلوق ٠ اهولك ىأ ( ةئيباتلاب مكيلع ) لوق . ۰ ام اولك : تلاق مث تخبطف ةنيبلت
 ةيناثلا يلا دیدن و ميجلاو ملا حتفب « ةمج ناف » يللا ةياور ىف عقوو « ين“ امهو هيناث سکو هلوأ مضب و ميجا
 هثع لیزن و هداوف حیرت اهنأ یعلاو « مجأو مج لاقي « ینعع امهو هينا رسکو هلرأ مضإ یودو , روهشملا وه اذه
 بكري لف عید اذا مجأو نمرفلا مچ لاقيو « ماجالاو ماما ردصملاو ۰ جيرتسملا دیدشنلاب ماجلاو « هطشنتو محلا
 ةيناثلا قيرطلا ف هلوق ٠ ةسنكسملا ةمخلاو : لاق ةمجمم ءاخ مضت ىور هنأ لاطب نبا یکحو . هطاشنل ىعدأ نوکیف
 ىبأ مساو « ف وکلا یدنکلا وه دلاب و ةمجماا نوكسو ميلا حتفب ( ءارغملا ىبأ نبا) ءافلا حتفب ( ةورف انثدح )
 امنا ) هلوق . هنع رکی ملو یراخبلا خویش نم یلعسولا ةفيطلا نم ؛ مساقلا وبأ ةورف ةينكو ۰ بركي دعم ءارفلا
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 یفاطو قيرطلا هذه ىلع امسالا فذح دقو « افوفوم هيف !ذك ( عفانلا ضیخبلا وه : لوقتو ةئيبلتلاب انما تناك
 ةشئام نع ملك قيرط نم هجام نیا و دمحأ دنع عقوو « ةورف نع هذه ىراخبلا قيرط نم ابجرخأف میم ىبأ ىلع
 ىذلاو » دازو ةثئاع نع رخآ هجو نم ىناسنلا هجرخأو « ءاسحلا ىنعي ةنيبلتلا عفانلا ضیغبلاب كسيلع » اعوفنم
 نم ىذمرتلاو دمحأ دنع وهو هلو « ءاملاب هبجو نع خسولا كدحأ لسفی اک عدحا نطب لسغتل اهنإ هديب دمع سفن
 ءاس اب ما كعولا هلهأ ذخأ اذا عني هللا لوسد ناك » تلاق ةدئاع نع هما نع ةكرب نب بئاسلا نب دمع قيرط
 نع خسولا نكادح] ورست اك« مبقسلا داؤف نع ورسيو نيرخلا داژف وتري ةنإ : لاق مث هنم اوسش مرمأ مث ؛ عنصف

 ىوقي وترب ىتعمو « هار مث ةلمهم نیس! هنزو ورسپو ةانثملا منو ءارلا نوکسو هلوأ حتفب وت ریو ٠ « ءاملاب اببجو
 . ةيردآلا راسك ةعفي هنوک عم ضيرملا هضغبي ىأ ضخبلا نم ميظع نزوب شضیغیلاو « فذکب ورسي یعمو
 قفولا لاق . انه هل ىنعم الو : لاق « ةدحوملا لدب نو للاب ىزورملا دز نأ ةباور ىف عقو هنأ ضایع ىحو
 ةعرسب ذفنيو ولحي هناف « ةلاخت ناك اذا ايس الو ريممشلا ءام عفانم فرعاف ةذيبلتلا عفانم ةفرعم تنش اذا : ىدادغبلا
 قداؤفلاب دارااو : لاق . ةيزيرغاا ةرارحلا ىمأو اذوفن ى رقأو لجأ ناك اراح برش اذاو « افيطل ءاذغ ىذغيو
 ءاسحلاو , ءاذغا ليلقتل ةصاع هتدعم ىلعو هناضعا ىلع سبيلا ءاليقساب فعضي نيزحلا داف ناف ةدعملا نسأر ثيدحلا

 وأ ىرارم طلخ ةتدعم ىف عمتح ام اریثک ضيرملا نکل « ضیرلا داؤفب كلذ لثم لعفيو « 'موقيو امذغيو اهبطدي .
 عفان وهو هفامی ضيرملا نال عفانلا ضيغبلا هامسو : لاق . ةدمملا نع كلذ ولحي ءاسحلا اذهو « ىديدص ل

 ىف هب ىل والاف ةطنحملا هئاذغ ىلع بلغي نم ام و «ریمشلا هئاذغ ىف هيلع بلغي ناب ءاسملا نم عفنأ "یش الو : لاق « هل
 ةصاخ جرختف ةنوحط» خبطت امثال « ءاسحلا نم عفتأ ةئيبلثلا : « ىدحلا » بحاص لاقو . ريمشلا ءاسح هضرم
 الف فطل أو قرأ هلال جيضنلا ءابطألا راتخا امت ]و « ءالج شك اوالعن ىوقأو ةت رثكأ یهو , نحطلاب ريعشلا
 قئاللا لماو « دالبا ىف ةداعلا فالتخا بسح كلذب عافتنالا فاتخ نأ ىغبنيو . ضيرملا ةعيبط ىلع لقثپ
 ةيصاخلا ىف اهن قرفلا نم ةراشالا تسدقن امل « ان وحطم خبط اذا نرمل ابو « احيمص خبط اذا ريعشلا ءام ضيرملاب

 لما هلا و

 طولا تساي - ۱ ٩
 اع نا یضر سابع نا نع هيبأ نع سواط نا نع بیقو انثدح دسآ نب لەم اشر - ۰۱

 « طعتاو « هرجا ماجحلا ىطعأو « مجتحا : بكي «یبلا نع »
 طومسلا لمعتسا یآ ( طعتساو ) هلوق . هب ىوادتي ام فنالا ىف لعجي ام : نیتامبع ( طومسلا باب ) هلوق

 درفم ءاود هيف نهد وأ ءام هفنأ ىف رطقيو هسأر ردحتيل امهعفري ام هیفتک نيب لمحو هربظ ىلع قلتسپ نأ وهو
 هب طدتسب ام ركذ ىتأيسو ؛ ساطعل اب ءادلا نم هيف ام جارختسال هغامذ ىلا لوصولا نم كلذ نكمتيل « بكرم وأ
 « طومگسلا هب متيوادن ام ريخ نأ » هعفر سابع نبأ نع رخآ هجو نم یذمرتلا جرخأو . هيلي ىذلا بابلا ىف

 ىرحبلاو ىدنملا طْسْقلاِب طومسلا اپ -۰



 بطلا باتك- ۱:۸ ٩
 تاعدق : هللا دبه أرقو . تعز : تلطشفاو تاعشك لثمو روفاقلاو روفاکلا لثم ؛ تكلا وهو 4 19 4 2 a e 5 ات ۰ 9 ا

 سيق مأ نع هللا ديبع نع یره زلا ”تعمس لاق ةنييع ئا ان ربخآ لضفلا نب ةفدص اشو - ۲
 هب طعتست : ةيفشأ هعبس هيف ناف ”ىدنحلا د وعلا اذه مكيلع : لوقب الكم ىنلا تعمس » تلاق نصح تنب ےک ت اع 5 . 5

 « بنجلا تاذ نم هب دليو « ةرذ هلا نم
 [ 0۷۱۸ ۰ هالام « ۰۷۱۳ : ىف هفارطأ - ۰۱٩۲ ثيدحلا ]

 « هيلع شرف وام اعدف ؛ هيلع لابف « ”مامطلا لك أي مل ىل ناب ب یبلایلع "تلخدو » — هدول
 دوسآ وهو ید : ناعو طسقلا ىب رملا نب ركب وبأ لاق ( ىرحبلاو ىدنملا طسقلاب ط ,مساا باب ) هلوق

 لاقيو ؛ فاکلاب و فافلاب لاقي هنآ ىتعي ( تسكلا وهو ) هلوق . ةدارح امهدشأ ىدئملاو ءضيبأ وهو ىرحيو
 فاکما عمو ةائثملاب فاقا عم انميأ زوم اذه لعو « رخالاب نيجرخلا نم لك برقل كلذو « ةانئملابو ءاطلاب
 « طق نم » اهنغ ةياور قو « تسکلا نم ةذبن ٠ ضیا نم ربطلا دنع ةيطع مأ ثيدح ىف مدقت دقو «ءاطلاب
 طسقلا باب » ىف اذه مدقت (ر وفاقلاو روفاكلا لثم) هلوق . « ةداحلل طسقلا باب و ىف مالك كلذ ىف فصلا ىضمو
 نب هللا دید نأ ديرب « تعز ىأ » ىنسنلا ذاز ( تطشف هللا دع أرقو ١ تطشقو تطش؟ لثمو ) هلوق . « ةداصلل

 تأرقف : اذه ىف ىراخبلا فلس تدجو دقو ؛ ةءارقلا هذه رهتشت ملو فاقلاب (تطشق ءامسلا اذاو ) أرق دوعسم
 تذلطق هللا دبع ةءارق فو ؛ تعزن یی لاق (تطشک ءاملا اذار إل یلاعت هلوق ىف « ءارفل نآرفلا ىتاعم د باتك ىف
 اقامت جرحلا ىف افرا براقت اذاو ؛ طشكلاو طشقلاو روفاقلاو روفاكلا : لوقت برعلاو ؛ دحاو ىنمملاو فاقلاب
 ظفلي ىتأيس (هللا ديبع نع) هلوق . لعأ هللاو ءاطااو فاكلاب « طدكلا , هنم ةديج ةخسن ىف هتيأر اذكم جرخا ق
 ٠ ىقأيسو : اهتم 4 ةعامسب عيرصتلا لم دنع عقو (نصح تاب سيق ما نع) هل ٠ « ةبّتع نب هللا دبع نب هللا دبع ىف ريخأ»
 تبتآ و ةصق وأ ىف باوبا دعب ىتأيو « ارصتخم انه عقو اذك ( ىدنحلا دولا اذهب يلع ) هلوق ٠ اببرق اضيأ
 نم نالا باحصأو دحا جرخأو . « ىدنحلا دوعلا اذهب نکیلع : لاةف ةرذعلا نم هيلع تقلعأ دقو ىل ناب یب ىنلا
 هطعست مث ءاع هکحتف بدنه اطسق ذخأتاف هسأر ىف عجو وأ ةرذع اهدلو باسأ ةأىما اعا د طوفم راج ثيدح
 . هنآ ىلع لوح وهو « ىرحبلا طقلاو ةماجحلا هب متي وادنام لثمأ نأ » نيباب دعب نالا سنا ثيدح قو « هايإ
 فصو ثيحو . ةرارحلا ديدش ءاود ىلا ةمجلاءلا ىف جايتحال ناك یدذها فصو ثيحف « همئالي ام لکا فصو
 ىف راح طسقلا : انيس نأ لاقو . ىرحبأا نم ةرارح دا مدقت م ىدنملا نا ةرارحلا ف كاذ نود ناك ىرحبلا
 هب دلر و « ةرذملا نم هب طعسي) هلوق . ةي ودأو ءاودنک ءافش عمج (ةيفشأ ةعبس هيف ناف) هلوق . ةيناثلا ف سباب ةثلاثا
 ىوارلا هرصتخاف ةعبسلا ركذ نوكي نأ اماف « نينا ىلع ةعبسلا نم ثيدحلا ىف راصتفالا عقو اذك (بنجلا تاذ نم
 حفانم نم ءابطألا ركذ دقو . ىناثلا لاتحالا یوقب ام ىتأيسو . امهريغ نود ذمايح امهدوجول نينثالا ىلع رصتقا وا
 ةومش كرح و ةدماا نخسپ و درولاو عبرلا ىو مسلا عفدي و ءاممالا نادید لی و لوبلا و ثمطلا ردب هنأ طسقلا
 اهلع دازامر یحولاب تدلع ةعبسلا نأب حارشاا ضوب باجأو « ةعيس نم رثك أا وركذف « ءالط فلکلا بهذب و عاجلا
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 . كلذ لیصافتب ثعبي مل هنال هريغ نود هيلا جاتام ركذ ليقو . هةقحتل ىحولاب وهام ىلع رصتفاف . ةءرجتلاب

 لیطنت وأ دیکن وأ برش وأ ءالط امل امنآل ۽ اب ىوا.تلا ةفص لوصأ ةعبسلا نوكت نأ لمحو : تلق
 ريخبت وأ

 ىف لمحيو قحسي برشلاو « ديكتلا اذکو « خطايو تيزلاب لو مارلا ىف لدي ءالطلاف , دودل وأ طومس وأ

 ريخبتلاو , نهدلا اذکو « فن ا ىف رطقيو تيز ىف قحسی طومسلاو « ليطنتلا اذكو ءامهريغ وأ ءام وأ لسع

 ةرذعلا امأو . ملكلا عماوج یتوآ نم كلذ برغتسي الو ةفلتخم ءاودأل عفانم ةعبسلا نم ةدحاو لك تحتو « حضاو

 قلجلاو نذالا نيب جرخت ةحرق ىه ليقو « ابلاغ نامبصلا یسپ قلا ف عجو ةمجعلا نوكسو ةلمبملا مضب ىبف

 بك اوك ةسح یهو ؛ ةرذعلا عولط دنع ابلاغ جرخت امال كاذب تيم ليق « قلحلاو فنالا نيب ىذلا مرا ىف وأ

 هنوك عم طسقلاب امت اعم لكشتسا دقو . را طسو عقب امعولطو « ىراذعلا اضيأ اغ لاقيو , روبعلا ىرعشلا تحت

 ةدام نأب بيجأو « راح زاجحلا رطقو اس الو ةراح مهتجرمأو نايبصلاب رحلا نمز ىف ضرعت امنا ةرذعلاو اراح

 ءاودلا اذه ىف هغفن نوكب دقو . ةب وط را فيفخت طسقلا قو « مغابلا هيلع بلغي مد ةرذعلا
 ةيودآلاف اضيأو « ةيصاخلاب

 طوعس ةجلامم ىف انيس نبا ركذ دقو . اضيأ تاذلاب و لب « اريثك ضرعلاب ةراحلا ضاىماآلا ىف عفنت دق ةراحلا

 دءاوقلا نع اجراخ ةرجعملا مأ ناكل تاج وتلا نم ايش دجن مل ول اننآ ىلع . هريغو ىتاهلا بعلا عم طسقلا الا

 ىلع تاخدو د اطوقو . اذه سبق مآ ثيدح ةيقب حرش هيفو « دودللا باب » ف بنجلا تاذ نایب یأیسو . ةيبطلا

 لعأ هللاو , ادارطتسا انه هركذ عفو سیف مال رخآ ثيدح وهو < ةراپطلا ىف الرام مدقت « ىل ناب قي ىنلا

 الف یسوم وبآ مجفحاو ؟ مجتحي ةءاس ىأ بيس - ۱

 مجتحا » لاق سابع نبا نع ٌةمركع نع "بوی انثدح ثراولا دبع انثدح ممم وب ثيم - 4

 6 مناص وهو 7 ىلا

 قلطم ةجرتلا ىف ةعاسلاب دارملاو « ءاه الب « ةعاس یا د ىنم مشكلا ةياور ىف ( مجتحي ةعاس بأ باب ) هلق

 نأ هيفو  مايصلا باتكق الوصوم مدقت ( اليل یسوم وبأ مجتحاو ) هلق . ةفراعتملا ةعاسلا صوصخ ال نامزلا

 الثا مئاصلل ةءاجحلا هركف كلام بهذ كلذ ىلاو « لا هلخدي التل مايصلا بیس ناك اراب" ةماجحلا نم هعانتما

 ٠ كانه « موجحلاو مجاحلا رطفأ د ثيدح ىف ثحبلا مدقت دقو . مئاصلا رطفت ةماجحلا نوکل ال « هموصإ ررغي

 هطرش ىلع ءىش اف سيل ثرداحأ ةماجحل اب ةقئاللا تاقوالا ف دروو
 جايتحالا دنع عنصآ امنأ ىلا راشأ ةتأكف ,

 وهو مجتحا ب ىنلا نا » سابع نأ ثيدح ركذو « اليل ماجتحالا ركذ هنال « تقر نود تقوب دیقتت الو

 « ةثلاثلا وأ ةيناثلا ةعاسلا ىف حقی ام ةماجحلا عضنأ نأ ءايطاألا دنعو « ارام هنم عقو كلذ نوک ىضتقي وهو « مثاص

 ةماجحل مای الا نیبعت قدرو دقو . عوج الو عبش بقعالو امهريغرأ ماح وأ عاج نم غارفتسا بقع عقبال نأو

 ىلع اومجتحاف » هيفو ثيدح ءانثا ق هعفر ةجام نا دنع ربع ن ال شب دح
 موي اومجتحاو « سيلا موب هبا ةكرب

 قيرط هلو « نيفيعض نيةيرط نم هج رخأ «دحالا و یبسلاو ةمحلاو ءاءبرالا موب ةماجحلا اوینتجا و ۽ ءائالثلا و نينئالا

 دحأ نع لالخلا لقنو < ةوقوم رمع نبا نع ديج دنسب هج رخأو « دارفالا و ىف ىنطقرادلا دنع انيأ ةفيعض ةثلا

 تيش مل ثيدحلا ناك ناو ةروكذملا مايالا ىف ةماجحلا هرکدنآ
 صرب هباصأف ءاعیرالا مو مجتحا الجر نآ ىحو
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 نا » لاقو هائالثلا موي ةم اجحلا هرکی ناک هنأ ةركب ىلأ ثيدح نم دواد وأ جرخأو « ثيدحااب نواب هنوکل
 ام ام : ثيداحأ رهشلا نم ددع ىف دروو . ءابف أقرب ال ةعاس هيفو « مدلا موب ءاثالثلا مو : لاق "و هللا لوسر
 نم هافش ناك نرشعو یدح) و ةرشع عست و ةرشع عیسا مجنحا نمر هعفر ةر ره نآ ثو دو نه دواد وأ هجرخأ
 مب هنيلو رثكالا هقث و ديعسو « طاص ىبأ نب ليهس نع ىحمجلا نمحرلا دبع نب دیعس ةياور نم وهو « ءاد لك
 رخآ دهاشو . لولعم هنكل « تاقث هلاجرو ىذمرقلاو دمحأ دنع سابع نبا ردح نم دهاش هلو . هظفح لبق نم
 ۰ اِ هلمف نم نکل سأ نع رخآ هجو نم ىذمرتلا دنع وهو : فبعض هداسو « هچاع نيا دنف سنأ تز دح نم
 ةعاس ىأو مدل هب جاه تقو یآ مجت# دجحآ ناك : قسإ نب لینح لاق “یش اهل حصإ ل ثياحالا هذه نوكلو
 نم عفنأ هعابرأ نم ثلاثلا عبرلا ىف مث روشلا نم نالا فمن ىف ةماجحلا نأ ىلع ءابطالا قفا دقو . تناك
 ٠ ام لوأف « نكست هرخآ فو جبهت رهشلا لوأ ىف طالخآلا نأ كلذو : ىدادغبلا قفوملا لاق ٠ ٠ رخآو هلوأ ىف ةماجحلا
 لعأ هقاو . هئانثا ىف غارفتسالا نوكي

 ألي يبلا نع ةنيمب نبا هلق « مارحإلاو رفسلا ىف مجحلا بيسإب - ۲
 اه یالا مجتحا ۳۳ لاق سادع نبا نو ءاطع و سواط ن۶ ورم نع "نایفس امدح "دسم اش بس 6 3 سا

 « مرح وهو لک

 هیلبینلا پابلا ىف هدوآ ام ىلا ریش هن أك ( للي ىنلا نع ةنيحم نبا هلاق ٠ مارحالاو رفسلا ف مجحلا باب) هلوق
 ذتنیح ناك هنأ سابع نبا ثيدح ىف نيبق دقو« كم قيرط ىف مجنحا یب ین نا د ةنيحت نب هللا دبع نع الوصوم
 ةنوك مزال ند نال « كلذ ف فاك هدحر سامع نإ ثب لح نأ ىلع مه نيثيدحلا نم ةجرتلا تع زف امرع

 باتک ىف مرعفا ةماجحع قلعتي ام ىلع مالكلا مدقت دقو ٠ ميقم وهو طق مرحب ل هلال « !رفاسم نوکی نأ امرح ناك
 كلذ صتخ الف كلذ وح و مدلا ناجيه نم اجلا جايتحالا دنع لعفت انآ مدقت ام ىلعف رفاسملل ةماجحلا اما و , جحلا
 لعأ هللاو « ةلاح نود اع

 ءادلا نم ةماجحلا ساپ - ۳

 هنأ هند فا یضر _سنأ نع » ليوطلا "دیج انربخأ هلا دبع انريخأ رلئاقُم نب دع اشو - هدكك
 و ¢ ماط نم نيءاص ”ءاطعأو « ”ةميطا وبأ همك 6 م هللا لوسر معتحا : لاقذ ماجحلا رجأ نع سا

 زمغلاب نایب, ۱ وبذعُأ ال : لاقو . یرحملا هلو وأ ةماجحلا هل ميوادتام لثمأ نا : لاقو « هنعا وننك ”هيلا وم

 < طسقلاب عیلعو « ةرذملا نم

 نأ هثدح (ریکسب "نأ هریفو ورم ىنربخأ لاق بهو نبا ين دح لاق ديل نب دیمس ارو - ۷
 قاف ¢ محتف ق حرا ۷ : لاو مث نقل داع اع فار شا دع نب راج نأ »اهن دم ةداتق نب رم نب صاع

 « ءاغش ههف نإ : لوق هلم هلا لوسر تغمس
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 نم راك ندبلا حطس قنت ةماجحلا : ىدادغبلا قفولا لات . ءادلا ببسب یا ( ءادلا نم ةماجحلا باب ) هلوق

 نع ین دقو « ةلئاغ نمآو دصفلا نم ىلوأ ةراحلا دالبلا فو نايبصلل ةماجحلاو ؛ ندبلا قاعأل دصفلاو « دصفلا

 لاو . ةماجحلا الإ فرمت تناك امابلاغ برعلا نالو « دصفأا نود اهركذب تیاحالا تدرو اذلو « ةب ودالا نم ريك

 ىف ةماجحلاف « جازلاو ناكملاو نامزلا فالتخاب نافلتخم امن ةماجحلاو دصفلا مآ ىف قيقحتلا : ىدملا بحاص

 اذهلو , سكملاب دصفلاو  عفنأ جضنلا ةياغ ىف ابیاععأ مد ین ةراحلا نادب الا ةراحلا ةنكمآلاو ةراملا نامزآلا

 ف ( سنأ نع ) هلوق ٠ كدابملا نبا وه ( هللا ديع) هلوق ٠ دصفلا ىلع یرقب ال ناو نایبصلا عفنأ ةماجحلا تناك

 دحآ ةيارد ىف ( ماجملا رجأ نع) هلوق . ةراجالا ىف هيلا ةراشالا یمدقت دقو « اسنأ تعمسو ديمح نع ةبعش ةياور

 «ةدحوم اهدعب ةيناتحنلا نوكسو ةلبملا حتفب ( ةبيط وبأ همجح ) هلو ۰ « ماجحلا بسك و ديمح نع ناطقلا ىح نع

 ىنغأف ۰ هيسك عحو « رمت ةنأو ةرجالا نم یطعأ ام سنج !ذكو ؛ هبلاوم نیبعتو هتيمست ركذ ةراجالا ىف مدقت

 قاسنلا هجرخآ دقو « روکذلا دانسالاب لوصوم وه ( ةماجحلا هب میرادت ام لثمأ نإ : لاقو ) هلوق . هتداعإ نع

 صتعم قیرط نمو « ةماجحلا هب مت وادنام رخ » ظفلب سنأ نع ديمح نع هريغو دعس نب دايز قيرط نم ادرفم

 6 ةراحلا دالبلا لهأ نم مهانعم ىف ناك نمو زاجحلا لهال كلذ. باطخلا : ةفرمملا لهأ لاق : «لضفأ» ظفلب ديمح نع

 باطخلا نأ اذه نم ذخؤيو « ندبلا حطس ىلا اهل ةجراخلا ةرارحلا بذجل نادبالا رهاظ ىلا ليمتو ةقيقر مامد نآل

 لجرلا غلب اذا : لاك نيريس نبا نع حیحم دنسب ىربطلا جرخأ دقو . مهنادبآ ىف ةدارحلا ةلقل خويشلا ريغل اضيأ

 الف ‹ هدسچ یوق نم لالحناو هرع نم صاقتنا ىف ذدنمح نم ريصب هنأ كلذو : یربطلا لاق . مجتح | ةنس نيعب رأ

 نیا لاق دقو « هپ دتمي نم یلعو « هيلا هنجاح نيعتت مل نم ىلع لوم وهو : ها مدلا جارخاب ايهو هدیزب نأ یقین
 ش : هتزوجرأ ىف انيس

 هداعلا كن عقب نكي الف هداصفلا دوصت نكب سد

 زمغلاب عنایبص اوبذعتال لاقو ) هلو ۰ نيناألا رشع ىف ةلج عطقني نأ ىلا عیردنل اب كلذ للقب هنآ ىلا راشأ مث

 ىئاسنلا هدروأ دقو .اعوفرم سفأ نع ديمح ىلا ر ذلا دانسالاب اضيأ لوصوم وه ( طسقلاب کیلعو ؛ ةرذملا نم

 ثردحاا اذه لمتشا دقو « ةماجحلا هب متي وادت ام ريخ د ثيدح ىلا امومضم هب ديمح نع عیرز نب دز قب رط نم

 ىف مدقت دقو ماجحلا بسك عسح ىلعو « اهيلا جاتحا نمل ابس الو اهب ةاوادملا ف بيغرآلاو ةماجحلا ةيعورشم ىلع

 «دودللا باب» ىف ةرمغلاو ةرذعلا ىف قالعالا ىلع مالكلا قایسد ءابب رف مدقت دقو طسقلاب ىوادتلا لعو « ةراجالا

هد بسل ديلت نب یسیع نب ديعس وهو « ديعس نزو مالو ةانثم, ( دبلت نب ديعس انثدح ) هلوق
 « ىرصم وهو « 

 وهف ورع امأ ( هريغو ورمع ىنريخأ) هلو . ةاضقلل بنكي ناكو « ثيدحلا ىف اتبث اقف ناك : لاتو سنو وبأ هو

 وبأو ىتاسنلاو لسمو دمحأ ثيدحلا جرخأ دقو , ةميف نبا هلأ ىنظ ىلع بلغيو  هتفرع اف هريغ امأو « ثراحلا نا

 ىف دحأ لقي مل هدحو ثراحلا نب و رم نع بهو نبا نع قرط نم نابح نباو ليعامسالاو ىواحطلاو ةناوع

 ريكب و ۰ نينثا رکذ مدق نأ دعب دحاول ريمضلا درفأ اذکم ( ةثدح اريكب نآ ) هلو . معأ هللاو « هديغو » داثسإلا

 فاقي ( عنفملا داع) هلو . تربرصم هيلا دانسالاو : رصد نکس قلد ٠ هد بس ایرو جشالا نب هقا ديع نا وه
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 ن ريكب هركذ اذنك ( ءافش همف نا ) هلْ ٠ ثيدحلا اذه ىف الإ هفرعأ ال : ىعبات نانس نبا وه ةحوتفم ةلي# نون و
 « الوطم رمع نب مصاع نع ليسغلا نب نمحرلا ديع قيرط نم « لسعل اب ءاردلا باب » ىف ىطمو « ارصتخم جشالا

 برق نع اضيأ ىتأيسو

 سأرلا ىلع ةماجحلا ساپ - ٤

 نب نا دبع عم نأ رعالا نر ربع عمس هنأ ةمقاع نع نایاش ینثدح ”ليعاممإ شی 03۹۸

 « هر طس ىف ترحم وهو - کم قبرا نم لم ىذلب - مجتحا هب هللا لوسر نأ ٠ شاد ني
 ذا » امهنع هلا ضر ,سابع نبا نع ةمركع انثكدح ناسح نب ماشه ان ربخآ ئراصنألا لاقو - 5

 4 دسار ىف مجتحا هلع نا "كوسز

 قیرط نم یدع نا هچرخآ فرءض تیدح سأرلا ىف ةماجحلا لضف ىف درو ( سأرلا ىلع ةماجحلا باب ) هلوق
 نوئجلا نم : عبس نم عفنت سأرلا ىف ةماجحلا » هعفر سابع نبا نع هيبأ نع سواط نب هللا دبع نع حابر نب رع
 « بذكلاب هريغو سالفلا هامر كورتم رمعو . « نيعلاو سرضلا عسجوو عادصلاو ضساعنلاو صربلاو ماذجلاو
 بابلا ییدح لوأ ىف ام ابلعف يلي هلأ ي دقو « ادج ةمفا سأرلا طو ىف ةماجحاا نأ : ءایط لا لاق نكل و
 ىذمرتلا هجرخآ لهاكلاو نيعدخألا ىف اضيأ مجتحا لي هنأ دروو « امملوأب ديقم وبف |ةلطم ناک ناو امهرخآو
 لاحطلاو ديكلا ةرارح عفنپ قیلسابلا دصف : بطلاب علا لمآ .J احلا هح و هجام ناو دواد وبأو هنس و
 لك لا دصفو « كرولا ىلا ةبكرلا لفسأ نم ةضراعلا ةيومدلا ضارمالا رئاسو بذجلا تاذو ةصوشلا نمو ةئرلاو
 سأرلا لاع نم عفني لافيقلا دصقو . دسف ناک نا امس الو ايومد ناك اذا ندبلا عسمج ىف ضراعلا هالتمالا عفني
 حفنت لهاكلا ىلع ةماجحلاو « نيبنجلا عجوو وبرلاو لاحطلا عجول نيجد ولا دصفو « دسف وأ مدلا رثكاذا ةبقرلاو
 هجولاو سأرلا ضارمأ نم عفنق نیعدخ لا ىلع ةماجحلا و « قيلسابلا دصف نع بونت, قاحلاو بکشلا عج و نم
 عجو نم عفنت نقذلا تحت ةماجحلاو « لافيقلا دصف نع بوت و قاحااو فنالاو نانسالاو نینیملاو نينذالاك
 بمكملا دنع قرع وهو نفاصلا دصف نع بونت مدقلا رهظ ىلع ةماجحلاو « سأرلا قتت و موةلحلاو هچولا و نانسالا
 ردصلا لفسأ ىلع ةماجحلاو « نييلئالا ف ةضراملا ةك_حلاو ثمطلا عاطقنا و نيفاسلاو نيذخفلا حورف نم عفتت و
 ناک اذا هلك كلذ لو < ربظاا هک> و لیفلا ءادو ريساوبلاو سرقنا نمو هروثبو هب رجو ذخفلا لیماىد نم ةعفان
 انثدح ) هلو . ضيجلا داسفو هاعمالا عفنت ةدعقملا ىلع ةماجحلاو ۰ هيلا جايتحالا تقو فداصو جام مد نع
 دقو « نویندم هلك دنلاو ۰ ةمقلع یآ نبا وه ةمقلعو « لالب نبا وه ناياسو « سيرأ ىبأ نیا وه ( ليعامسا
 دارفالا ظفاب مدقتو ةينثالاب عفو اذك ( لج يحلب مجتحا ) هل . جحلا ف رصحلا باربآ ىف هلاح نايب مدقت
 ىلع ةفحجلا ةبقع یهو ةفورعم ةمقپ یه : حاضو نبا لاق « لاو جا حتف لجو ؛ اهرسك زوج و ةحوتغ» ماللا و
 ركذأسو ؛ دمتعلا لوالاو « لمج مظعب مجتحا یا اهب مجتحا یتا الا هنأ مهضعب معزو ؛ ایقسلا نم لايمأ ةعبس
 نایب مدقتو « اهنيكست زوحيو ةلمهملا نيسلا حتفب ( هسأر طسو ىف ) هلوق . كلذ ةصقب حرصا سابع نبا ثيدح ف



 ۰1٩۸ - 0۷۰۲ ١ ثيدحلا

 نايفس نب نسحلا انثدح » لاق ليعامسالا هلصو ( یراصنالا لاو ) هلو . !همب قرن نم لوقو جحلا باتک ف
 هلصوو « هسأر ىف ةماجتحا مجتحا د ظفاب هركذف « یراصنالا هللا دبع نب دم انثدح ةلاضف نب هللا ديبع انثدح

 مجتحاو « ءاد وأ هب ناک عادص نم مرع وهو مجتحا و ظفلب ىراصنالا انثدح ىذا رلا متاح ىبأ قيرط نم ہلا
 ظفلب سابع نبا ثيدح ىف هدعب ىذلا بابلا ىف یاسر «یراصالا نع دحآ هجرخأ اهر لمج ی هل لاقي ايف

 « لمج ىحل هل لاقي ام »

 عادصلاوةقیقشلا نم ةماححلا بسصاپ — )۵

 محتحا» لاق سابع نا نع ةمركع نع ماشه نع یدع یآ نا انك راشب نب دم رو - ۷۰۰

 « لمج "ىلا 4 "لاقي ماب هبا ناك جو نم مرحب وهو هسأر ىف يك ؛ىبلا

 مجتحا اشر فا لوسر "نا » سابع نا نع ةم رک« نع ماشه انربخآ ماوس نب دمحم لأقو - ۰۱
 ٤ هب تناك ةقيفش نم هسأر ىف م رح وهو

 لاق نا رلبع نب راج نع رع نب "صاع قدح لاق لیلا "نا نت دح نابآ ی ”ليعاممإ اشم بع ۲

la 1 3 7۰ نو عك © 5 0 ص ل, 0  
 ةعذل وا« مجح ةطرش وأ « لسع ةبرش ینف ريخ عتبودا نم ءىش ىف ناك نإ : لوني كي یبلا تءمس »

 « یوتک أ نأ ب بح أ امو « را نم

 دروآ و « ىنسشلا ةاور نم ةمجزتلا هذه تطقس دقو ؛ امجد ىأ ( عادصلا و ةفيقشلا نم ةماج جحلا باب ) هلوق

 وأ سأرلا ى اج ذآ قا مجد“ : ةميظع نزو نیفاقو ةمجحم نيشإ ةقيفشلاو ٠ هجتمرهر « هلبق ىذلا ىف امف ام

 حفتر واب وأ ةراج طالخأ وأ ةمفت رم ةرخيأ هببسو ‹ ةّيمزملا ضارمالا نم هلأ بطلا لهأ ركذو « همدقم ىف

 ق 0 8 سأرلا ةق كلم ناو « ةق.قشلا ثدحأ سأرلا قش دحأ ىلا لام ناف ۰ عادصلا ثدحأ اذفنم دم مل ناف , غامدلا ىلا
 اهنمو «مدقتام | ۳4 ادچ ةريثك عادصلا باب شا صاف ا دعا ماعلا نم هدعل عادصلا ركذر . ةضيرلا هاد ث ثدحأ

 ةفينعلا ةكرحلا نم نوكي ام امتمو ؛ امالتمال وأ امف ةظيلغ خیر وأ 0 اهقورع ىف وأ ةدمْا ىف مرو نع نوکر م

 مغلاو مهاك ةي ةا الا ضارعألا نع ثدع ام أهنمو ٠ مالكا ةرثك را رولا وأ غارفتسالاو ءقلاو عامجاك

 لمح وأ 6 غامدلا قاؤص ق مدو وأ ¢ هدرصت ةو ؛ رک سآ لا یف ثداح نع ثدي ام عمر 3 یار عوجلاو نرساو

 : دربلا ىف ءاملا را ءاوما ةافالع هدیربت وأ « لادتعالا نع جراخ ”ىش سیلب هنیخسآ وأ « سارلا طغضي لیقت

 ةب اصملا دشب ايجالعو ۽ سرلا نم فمعضألا عضولاب صتخر 2 از و سا زا اق ىف یبف 0

 . ثر دحأأ « ج رخ ال نيم ويلو مولا ث تکمیف ؛ ةقيقشلا هنا اع ر ناک ےک و ةدررب ثودح نم دحأ جرخأ دقو

 لوالا قيرطلا ىف هلوق ی یار بصع دقو لی هللا لوسر انبطغ و سأيع ن ۱ ثبدح 4 وبلا ةافولا ىف مدقن و

 ) ءاوس ن ۲ دع لاور 2 هلوق د ىلا ها ورلا ىف هندب دف ناک ءعجو نم » هلوفو , ناسح نبأ وه ( ماشه نع )

 ىراخبلا ىف هل ام « باطل ايأ نك فرع 0 ةدحومو نونو ةلمهع ريع هدج مسا و < یعودسلا وه دمو ةلمهمب

 فرات منا © ۷۰ كنب رس م



 بطلا باک 7 ۶

 وأ اني دح 0 لاق لیعاعالا هلصو دقو « قلعلا اذهو بدالا ىف أي رخآو 4 بقانما ف ىضم لوصوم ثن دح اكو س

 هنأ ساي نا نع قرطلا هذه تةفتا دقو . هاوس هرکذف ۾ ءاوس ر انئدح ىدزالا ها كبع نب لمع انثدح لمعي

 دواد وبأ جرخأف : 1 س ثيدح كلذ فااخو , ةْييحم نا ثيدح ابقفارو < ار ف مرڪ وهو 2 مجتحا

 ىلا مجتحا < لاق هلع ةداتق نع رمعم قيرط نم نابح ناو هع زخ نبأ هع و ىتاسنلاو « لئامشلا » ف ىذمرتلاو

 ی لیعس نأ نحأ نع ىح دواد 5 نأ الإ ؛ 6 حیحصاا لار هلاجرو ¢ 4 ناك عجو نم مدل یظ ىلع مر وه و ړل

eسابع نأ ییدح نيب حمل او , ةحداق ةلعب هذه تسول و « رمعم نم ظفحأ دمو 0 هل سر اف ةدانق نع ها ور 4  

 هجارخإ نر مرحبلل ةماجحلا زارج اضيأ ثبت دحلا قو . ىرطلا كلذ ىلا راشأ ۽ ددعتلا ىلع لاب حضاو سأو

 رذعا هسأر طو مجتحا نا مرحلا نأ هلصاحو « جحا باتک ىف كلذ نأمب 2 مدقق دز و همارحإ ىف حدقي ال مدلا

 انثدح ) ) هلوق ۰ مع هللاو ۽ ۽ مرح عطقر رذع ريفشل مجتحا ناف« ةيدفلا هلع تبجو رعشلا حطق ناف ‹ اقلطم زاج

 وهو : یراخبلا خویش رايك نم ب ميهاربا با وأ - قمسإ وبأ ینوکلا یدزالا قارولا وه ( نابأ نب ليعامسا
 نابأ نب ليعامسإ هرصع قو . قودص كلذ عم وهو : : یدع نا لاق < , عیشنلا لجأل ناجزوجلا هيف ملكت : « قودص

 یوئفلاو هب سآپال قارولا : 0 ىنيدملا نا لافو . هم قارولاو باذك ىوئملا : ٠ ناعم نا لاو « یرثغلا هل لاش رخآ

 . امبطلخ نم لفغو . ةعاجو ةبدش ىبأ نب ناععو نمأ امم قرف اذکو . ادج هفمضو ٠ هتكرت و هنع تبتيك

 ٠ ناجلس نب نمحرلا دبع وه ( ليسغلا نبا انثدح ) هلوق . لعأ هللاو « نينس تسب قارولا لبق ىونفلا ةافو تناكو

 اف هلح حرش مدقت
 ىذألا نم قاحلا بیس - 7

 "نیا وه - ر بمکن ع ليل ىلأ نب بأ نع دهام ؛تعمس لاف بوبأ نع دام انئ”دح دادس [شزو - ۳

 : لاقف « یمأر نع ات لمقلاو مرر“ تحب وأ انأو ةيبب دحلا نمز يب ىنلا لع ىتأ » لاق - رج
 بوبآ لاق . ةكيسن كنا وأ « ةقس موطأ وأ « مای الث مصر لحاف : لاق . معن : تاق ؟ كماوه كيِذؤيأ

 « ادب نہا یردآ ال

 وهو هضأر قاح ف ةر نب بعک ثودح همف رکذ « هریغو سآ را رەش قاح ىأ (یذالا نم قلا باب) هلوق

 طسو ةماجحلا یر دح بقع هدررأ هلاکو 6 جحلا باعک یف قوّتسم هحرش یطم دقو ٠ لمقآ ورک بای مرگ

 عيمج قلح زاوج نم طبنتسي املا ةجاحلا دنع ةماجحلا لجال مرحمل رملا قلح زارج نأ ىلا ةراشالا سأرلا

 ةجاما دنع مرحملا سأرلا

 وتک | نم لضف و « هریغ یوک و أ یوتک | نم بسس -- ۷

 ماع ايثدح ليسا نب ناملس ۳ نورا ”فوع اقدح للا لوغ نب ماشه دیل وا ۳ شو — 6

 « مجحم ةطرش ىنف ءافش كتيودأ نم ءیش ىف ناك نإ » لاق ھر *یبلا نارا تای 2 لاق ةدانق نب "رم نبا



 ۱0۵ ۰۷۰۵ - ۵۷۰۴ ثب دیا

 6 یوتکا ىأ تأ امو 6 راب 2( وأ

 "یف ٠ :زيصح نب نارع نع سماع نع نیمح انثدح ليضف نبأ انثدح ةرسيم نب نارع ارو - ۵

 هللا ”لوسر لاق سابع با انثدح : لاقف ری نب ديمسل هتركذف . ة وأ نيع نم الإ يق رال » لاق امهمع لا

س ىل مفر یح 6 دحأ ف سيل ىفلاو « طهرلا موسس نورك ناهبنلاو یبلا لعحف 6 ممألا ىلع تضرع +: ۳
 داو

 . ىقفألا "الع داوس اذاف « قفألا ىلإ "رظنا : ليق . هموقو یسوم اذه لب : لبق ؟ هذه ىتمأ ؟ اذه ام : "تلق مع

 نم ةئجلا لحد و « كم وذه : ليق « قفألا "الم دق داوس اذاف  ءاهملا قاق آ ىف  انهاهو انهاه رظنا : ىل لبق من

 هلوسر انعبتاو هاب انمآ نيذلا نمت , اولاقو ”ءوقلا ضافأف « مل 'نيبي و لخد 2 كاس ر الا نونا

 نا م ؛ لاقف جرخ تلي ىنلا علبف . ةيلهاجلا ىف اندل و اناق « مالسالا ىف اودلو يذلا ان دالوأ وأ « مم نحنف
 ۰ م 7 ۳ ر ما

 لوسر اي انأ مهنمأ : نصح نب ةشاكع لاقف . نولكوتي مهد یو « نو"وتکسب الو « نوريطتي الو « نوف رت بال

 « ةشاكع اهب كقبس : لاق ؟ انأ مهنِمأ : لاقف ”رخآ ماقف . معن : لاق ؟ هلل

 لوالا نأ و « ةجاحلل زئاج کلا نأ دارأ هنأک ( وكي مل نم لضفو « هريغ ىوك رأ ىوتكا نم باب ) هلوق

 موعو « هريغل وأ هسفنا هريغب وأ هسفنب كلذ صخشلا رشابب نأ نم معأ ناك زاج اذإ هنآرر , نيعتي ملاذا ةكرت

 دقو . «ىرتكأ نأ با امو ١ هلوق نم هكرت لضفو 0 بابلا ىيدح لوأ ىف هيلا ءافشلا ةبسن نم ذوخأم زاوجلا

 قيرط نمو « لب هللا لوسر همس# هلك | ىلع ذاعم نب دعس ید » لاق رباج نع ريبزلا ىبأ قبرط نم اسم جرخأ
 یواحطا یورو ۰ هأوك مث اق رص هنم عطف ایبط بعک ن نأ ىلا تم 2 ىنلا نأ : راج نع نايفس ىبأ

 « بنجلا تاذ نم ىوك هلأ و : ىراخبلا ىف هلضأ و قب ىنلا نمز ىف ةحلط وبأ یناوک م لاق سنا نع عاملا هو

 نب نارمع نع لساو « ةكوشلا نم ةرارز نإ دمسأ ىوك ےب ىلا نا » سنأ نع ىذمرتلا دنعو . ابرق قأيسو

 ىنع مطقنا ناكىذلا نا » رخآ هجو نم هنع هلو « دأمف ىلا تكرت مث « كرتف تيوتك | ىتح ىلع سي ناک » نيصح

 هتکرت الف ¢ ید كسعأ تبوتک | الف ىلع لسی ناک هنأ ظفل فو 0 لصالا ف اذك , Sill ماست ق*ء « لا مجد

 الو اندلفأ اف اني وتک اف کلا نع م هللا لوسر ی » نارمع نع یذمرتلاو دواد وبأو دحأ جرخأو « ىلا داع

 ىلدالا فالخ ىلع وآ ةداركلا ىلع لوم هيف یهلار « یوق هدنسو , نحجني لو نحلفي لف, ظفل قو ءانمحتأ ٠

 ايلف . هيك نع ناهتف !رطخ عض وم ناکو رومألا 4 ناك هال نا رمعب صاع هئ] ليقو 6 یر داح الا عرق هی ۵

 نم لکوتی مل. هيف يق ىذلا اذهف لمي المل حیحصلا ک : ناعون کلا : ةببتق نبا لاتو . حج لف هاوك هيلع دنش

 اذإ وضءلاو « دسف ىأ لفت اذا حرجلا ی ىناثلاو 0 عفادي ال ردقلاو رد لآ عقدي نأ ديوب هلال « ىرتك١

 راثلاب بيذعتلا لیچعت نم هيف امل ىلوالا فالخ وبف لمتحم صال ۹ ناك ناف هب ىوادتلا عرش ىذلا وهف « عطق

 حجرأ ةكرت نأ ىلع لدي لب حذملا ىلع لديال لعفلا مدعو « ذاوجلا ىلع لدي لمفلا نأ عملا لصاح و. ققح ريغ مل
 ىلا اةيرط نيعتي ال اع امإو ةيزتتلاو رابتخالا ليبس ىلع اماف هنع ىهنلا امأو . هكرات ىلع ءائثلا اذكو « هلعف نم



 بطلا بانک - ۱:۹ ٩
 ‹ یوتکا للي ىنلا نأ جيم رثأ یف را لو « ثالث ىف ءافشلا باب » ىف اذه نم ءىش مدقت دقو . لعأ هقاو ءافشلا
 ىور » ظفلب ىميلحلا هركذو . ىوتك١ ےب ىنلا نأ ىربطلل « سوفنلا بدأ باتک » ىلا بسن ىطرقلا نأ الإ
 تقرحأ ةمطاق نا ١ د>أ ةوزغ ىف مدقت اک حيحصلا ىف تواثلاو : تاق ٠ < دحأب هاصأ ىذلا حرجلل یوتکا هنأ
 . ىدملا ىف قلا نبا هسکعو < یوتکا ةنأب نيثلا نبا مزجو <« دوپملا کلا اذه سيلو « هحرج هب تشل اريصح
 قیرط نم ليعامسالا اور ىف ( ارباج تع ) هلوق . یلابطاا وه ( كلا دبع نب ماشه ديلولا وبأ انثدح ) هلوق

 اذك ( رانب ةعذا وأ « مجحم ةطرش نف ) هلوق . « اند انتيب ىفرباج اناثأ » هدنسب ديلولا ىبأ نع دالخ نب دمي
 يا قب رط نم معن ىبأ ةاور ىف هركذ یبثو ؛ لسءلا وهو كثلاثلا فذحو « نيئيش ىلع قيرطلا هذه ىف رصتقا
 « لیسفلا نبا نع ممل ىبأ ةياور ىلع ةب لاحأ لب هظفل قسي مل نكل ىليعامسالا دنع اذکو « ديلولا ی نع دوعسم
 دقو « ءادلا قفاوت » هلوق اضيأ قيرطلا هذه نم رصتخاو « لسعلاب ءاودلا باب » ىف امان معن ىبأ نع مدقت دقو

 ( ريغصتلاب نيصح ) هلوق . ةلمبم اهدعب ةيناتحتلا نوكسو ملا حتفب ( ةرسيم نب نآرع ) هلوق . كانه انایب مدقت
 نيع نم الإ ةيقر ال : لاق نيصح نب نا رع نع ( هلوق . یهشآ وه صاعو « یلعساولا نمحرلا داع نا وه

 ةياورو « هفقو ىلع نيصح نع ةيعشو میشه هقفاوو « افوقوم نيدص-ح نع ليضف نب د هادر اذك ( ةح را
 « ةديرب نع » الاق نكلو ةبيش ىبأ انبا اهلصوو « اقیلمآ ىذمزنلا دنع ةبعش ةياورو « لسمو دحأ دنع مده
 « نيصح نب نأرمع نع » لاقو اعوفم هاورف نيصح نع لوغم نب كلام عبا فلاخو ۰ نيصح نب نارمع لدي
 نامیلس نب حسا لاق اذكو« ىذمرلا هجرخأ < نيصح نع » ةئلع نبا لا اذكو « دواد وأو نجأ هجرخأ
 سابعلا قيرط نم دواد وبأ هجرخأف رخآ انالتخا ىعشلا ىلع هيف فلتخاو . هجام نبا هجرخأ « نيصح نع د
 « كلذب سابعلا ذشو ؛ ههفرو « سنا نع یمشلا نط » لاقت ميظع هزو ةلمبم هرخآو ءارو ةءجعع خرذ نا
 هدنع هنآ ق.قحتلاو ؛ ةدير وأ نارع نع وه لهر ء هفقوو هعفر ىف هرلع فال الا عم نيص> نا ور ظوفحملاو

 تیدح دنسلاو ؛ لسرم یمشلا ثيدح : لاق ىراخبلا نع ةاورلا ضعبل عقوو . امیج ةديرب نعو ناره“ نع
 وه اذه لعلو < هجری هت ىلا دصش لو ادارطتسا یمشاا شب لوح دروآ هنأ ىلا كلذب راشأف « سابع نا

 ینافصاا ةخسن ىف تدجو مث . الصأ هركذي مل هنا « نيحيحصلا نيب عملا و رم هل ىديملا فذح ىف رسلا
 دی ور اذهو « لسم نارع نع یمشا و 2 سايع نأ ثردح اذه نم ا درأ أما : فذصلا وه هلا دبع وبأ لاق د
 « برقعلا مس یه : هريغو بلعُت لاق « بلا فیفختو ةلبلا مضإ ( ةح وأ نيع نم الا ةبقر ال ) هلو ٠ هنركذ ام

 لاقو . دويازلاو برقءلا ام برضت ىتلا ةربالا اإ هديس نا لات اذدكو « برقعلا ةكوش یه لق : زارقلا لاقو

 الو اموفرم فینح نم لوني تبیدح نم دواد ویآ جرغآ دقو . پرقع رآ ےک نم مس تاذ ةماه لک ةحلا : نا
 ركذ نوکیف ؛ برقعل اب ةصاخ ةا نأ ىلع جرخ نأ لمتحف « اب رياغذ ء ةغدإ وأ 'ةح وأ« سفن نم الإ ةيقر
 كلذكو « باوبأ دعب « برقعلاو ةيلا ةيقر باب » ىف ةيقرلا مكح نایب یایسو . صاخلا دعب ماعلا نم اهدمب ةغدللا

 كلذ نيب دقو , نہرلا دبع نب نيصح كلذ لئاقلا ( ريبج نب ديعسأ ةتركذف ) هلوق . درفم باب ىف نيملا مكح ركذ
 باتكىف كلذ قأيسو « سارع دا یثدح : لاقف ريبج نب ديعس دنع تشک لاق نحرلا دبع نب نيصح نغ میم
 کیا : لاقف ريج نب دمعس دنع تنك » لاق ةصف ةدايزب هنع رخآ هجو نم لسمو میشه نع دجآ هجرخأو . قاقرلا
 فيكو : لاق : تغدل نكل و ‹ نالص ىف نك | | یئ امأ : تاق مث . انآ : تاق ؟ ةحرابلا ضقنآ ىذلا بكوكلا یار



 ۱۷ ۵۷۰ تیدحلا

 الا ةيقر ال لاق هنأ ةديرب نع یمشلا هانثدح ثيدح : تلق ؟ كلذ ىلع كل“ امو : لاق . یسفرتسا : تلق ؟ تلعف

 ق . ثيدحلا رک ذف « سابع ني انثدح : لاق مث « عمس ام ىلا ىهتنا نم نسحأ دق ديعس لاقف . ةمح وأ نيع نم

 كالل « اذك داوس ىف عقو ىتح » ةياورلا هذه ىف هلوقو « قاقرلا باتک ىف هحرش ىتأيس ( ممالا ىلع تضرعو )

 اذه قرط عيمج ىف ظوفحا وهو « ىل د ظفلبو « ءافو ءارب « عفر یتح » ىنيمششكللو « .ىف» ظفلب و « فاقو واوب

 لوقلا ىنأي كلذكو « ليلق دعب ةيفرلا ىلع مالك-لا ىتأمس ( نوريطتب الو نوقرتسي ال نذلا مث لاقف ) هلو . ثيدحلا

 ىلاعت هللا ءاش نا كلذ دعب ةريطلا ىف

 ةّيطع أ نع هيف ٠ دما نم لحکسلاو دعالا ساب - ۸
 ين 3 2 و 2 4 ۳ س

 یفر ةماس 1 نع بشز نع عفان س ليم ىنثدح لاق ةيمش نع ی الح E شرع — 0۷

 ىلع "فا هنأو لحكلا هل اورکذو ب "یبل اهورك ذن « اهنيع تاكتشاف « ابج وز قرت ةارصا نآ اب ها

 ماد تای “رش ىف اهسالحأ ىف وأ  اهسالحأ رش ىف اهنيب ىف تک “رك ادحإ تناك دقل : لاقف « انوع

 6« ارشعو رهذآ ةر « الذ « كير ٩

 ىف ضرع راح مرو : ملا ءارلا حتفب دمرلاو « دمرلا ببسب ىأ ) دمرلا نم لحکلا و دم الا باب ) هلوق

 . غامدلا ىلا ةدعلا نم دمصت ةرخأ وأ طالع الا دحأ بایصفا هبدسو « رهاظلا !مضایب وهو نيعلا نم ةمحتمملا ةقبطلا
 ءاخلاب نانخا ثدحأ نيرخئملاو ةاوللا ىلإ وأ  د--مرلا ثدحا نيملا ىلإ وأ ماكزلا ثدحأ ميشايخلا ىلا عفدنا ناف

 دمي ملف اذأفن بلطو ردحني مل ناو ؛ ةصوشلا ثدحأ بلقا ىلإ و , ةلزنلا ثدحأ ردصلا ىلإ وأ « نونلا و ةمجملا

 هقاب نمون ةأ مال لع ال م اعوفم ةيطع ما ثبدح ىلا ريشإ ( ةيطع مأ نع هيف ) هلوق . مدقت ام عادصلا ثدحأ

 ءىش ىف رأ مل نكسا « ةدعلا باوبأ ىف مدقق دقو ٠ لحتتك: ال اف « جوز ىلع الإ ثالث قوف دحت رخآلا مويلاو

 نبا ثيدح ىف هيلع صيصنتلا درو دقو , هب لحتک-ت ا4] ابلاغ برعلا نوكسل هركذ هنأكف « دعالا ركذ قرط نم
 هجام ناو . هل ظفللاو هنس> و یذمرتلا هجرخأ « رمشلا تيئيو ' رصبلا ولجب هناف , دمالاب اولحتتك | د هعفر سابع

 یذمرتلا دنع راج نع بابلا فو «لئامشلا, ف یارع نبا نع رخآ هجو نم ىذمرتلا هجرخأو « نابح نبأ هدحصو

 رصبلا واحب داف « دم الاب ale ظفلب هنع ردکسلا نا نع قرظ ثالث نم یدع ناو هجأم نباو ۳ لئامشلا دى

 « ىذقلا ةبهذم « رعشأل ةتبنم ةناف دعالاب کسیلع» هظفلو ىفاربطلاو مصاع ىبأ نبا دنع ىلع نعو « رعشلا تبني و

 « كلام بيرغ د ىف سلآ نعو « لئامثلا ١ ىف ىدمزلا دنع هوحنب رع نبأ نعو « نسح هدنسو « رصبلل ةافصم

 وهو« ثيدحلا ,ةناف دم الاب اولحتک او ظفلب دمحأ دنع ةذوه نب ديعس نعو « دمتالاب انيمأب ناك» ظفلب ىنطقرادلا

 مالا کسلاک | ريخ » ظفاب ةريره ىنأ نعو «موثأا دنع حورملا دعالاب ىمأ هنا ١ ظفلب هئيدح نم دواد ىبأ دنع

 قوبلا هجرخأ « دعالاب لحتکی ناك لب ین نا » مفاد ىبأ نعو « لاقم هدنس قو دازبلا هج رخآ كيدحلا « هناق
 وأ هجرخأ , ائالث نيع لک ىف همانم دنع هب لحتکی دعا 2 هللا لوسرأ ناک و ةشئاع نعو « لاقم هدنس قو

 هيف ىكحو ةنک اس ةثلثم ءاث امهنيب ملاو ةزمملا ركب دمئالاو ؛ فبعض دنسب « زر ىنلا قالخأ , باتک یف خبشلا



 بطلا باتک ۔ ۷۹ ۱ ۷۱9۸

 فلتخا و ؛ ناهبصأ نم ه قۇي هدوج و زاجحلا دالب ف نوکی ةرجلا ىلا برضي دوسآ فورعم رجح : ةزمحلا مض
 هذه قو , ىرهوجلا هلا راشاو هديس نبا هركذ ؟ لحكلا سفن وه وأ لحكلا هنم ذخت ىذلا رجحلا مسا وه له
 «دواد نآ نئس» ق ةر ره یا ثب دح نم ارتو لاییتک الاب مالا عقوو دم الاب لاحتک الا بایحتسا ثيداحالا
 ةدحاو لک ىن رتولا نوگیف « نيع لك ىن الث هلصاحو : لاحت الا ةيفيك اهلا -رصا ىا ثيداحألا ضعب ىف عقوو
 اعيمج اهلل ةبسفلاب رتولا نوکسف نين ىرسيلا قو ثالث نيا ىف وأ , امهنيب ةدحاوو نيع لك ىف نيتنثا وأ ؛ ةدح ىلع
 فوت ةآرما نا » امنع اهتنپ یهو بنيز ةياور نم ةللس ما ثيدح فنصملا ركذ مث . لعأ هللاو لوالا ارحجرأو
 حام ترم دقو ؛ ثر دلا « اهنمع ىلع فاض هنأر لحكلا 4 اوركذو هل ین اهو رکذف .اهتيع تكاتشاف اهبجوز
 ةعيرأ البف ١ ىنممشكملا دنعو شک الا اذك ارشعو رهشأ ةعب_أ « الف ه هرخآىف هلرق امأو . دادحالا با وأ ىف
 : لاق مث « لحتكست الف : لاق هنأك ردقم قنلف ىلا فرح ىلع راصتقالا امآو ی ةتسحا و ىمو؟ ءارشعو رهشأ
 ارشعو روشأ ةعبرأ هکع

 ماذ بیس - ۹
 ؛لوسر لاق » لوقي ةربره ابأ تعم لاق ءانیم نب ”ليعس ی دح ناب 1 مس" ان دح نام لاقو 0۷۰۷

 « دسألا نم رفت اك مو ذجلا نم فو . رفص الو ماه الو ةريط الو یودعال : ميكي هللا
 [ ۵۷۷۰ ۵۷۷۳ ع ۵۷۷۰ ۰ ۰۷۰۷ ۷ : ىف هفارطأ - ۰۷.۷ ثيدحلا]

 ندیلا ىف ءادوسلا ةرملا راشننا نم ثدحت ةثيدر ةلع وه « ةمجماا فیفخم و ميلا مضب ( ماذجلا باب ) هلوق
 عباصالا مذجتل كلذب ىس : هديس را لاق . لك أتي یتح اهلاصيا هرخآ ىف دسفأ ام رو « ءاضعالا جازم دسفتف هلك
 « ةطساوب هنع جرخ ام رثك أ نكمل ىراخبلا خویش نم وهو . رافصلا لسم نبا ره ( نافع لاقو ) لوق ٠ اهعطقتد
 نبا ةقيرط لغو « ةاور الب هنء هجرخأ هنأ من وبأ مرج دقو « رخآ عضوم ىف امص مل ىلا تاقلعملا نم وهو
 نع امهالك ةببتق نب لسم ةبيتق ىبأو یسلایطاا دراد بأ قيرط نم مت وأ هلصو دقو . الوصوم نرکی حالصلا
 هجرختسي ملو افوفوم نکل میس نع قوزرم نب ورع قيرط نم اأ هجرخأ و « هيف نافع خيش نأيح نب ميلس
 هلوق ٠ ةليقث ةين اتص مث ةلمهم, نایحو « هنا رسكو هلوأ حتفب ميلسو . أضيأ ةع زجخ نبا هلصو دقو . ليعامسالا
 ىف باوبأ ةدع دمب ءاوس هلثم ىتأيو , ةياورلا هذه ىف ةعبرآلا عج اذک (رفصاالو ةماه الو ةديط الو ىودع ال )
 ةربره ىلأ نع ةلس نآ قيرط نم باوبأ ةسم دعب یاو < ةرب ره ىبأ نع اص ىبأ قیرط نم « ةماه ال باب »
 « ةريطال باب » ىف باوبآ ةدع دعب و « ةصق ةدايزب ةريثك باوبآ دعب هداعأو «ةريط الو » هلوق نودب نكسل هثم
 ناس ىبأ نب نانس قر رط نم « ىودع ال باب »قو« بسح « ةريط ال » ةرب ره ىلإ نع ةبتع نب هللا دیبع قبرط نم
 الو ىودع ال » ظفاب ةرب ره ىبأ نع نيريس نب دمع قيرط نم لساو < تب قول و طفل ةرب ره ىبأ نع
 دازو ةيلس ىنأ ةباور لثم مر ره یا نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا قيرط نم لسم جرخأو ٠ «ةريط الو ةماه
 لسمو ,« ةريط الو ىودع ال و سنأ ثيدحح نمو ‹ یع نبأ ثیدح نم « ىودع ال باب »ىف قأیو « ءون الود

 جرخأو « لوغالو رفص الو ىودعال » ظفلب ارباج عم هنآ دهبرلا وبأ ینربخآ حيرج نبا قيرط نم نابح ناو



 ۱۵۹ ۱ ۰۷۰۷ تبدا
 یا

 دازو ةرب ره یا نع حلاص ىفأو ءانیم نب ديعس ةياور لثم ساب نبا نع ةمركع نع كامس قيرط نم نايح نا

 «ىودعلا : ءايشأ ةت كلذ نم لصاحلاف . راصتخاب هجام نا فوهو « ةربره ىبأنع ةلس ىنأ ةياور ىف ىلا ةصقلا هيف
 هيف امحرمش رکذنف ةمجرت اهثمدحاو لكل یراخبلا درفأ دق لوالا ةعبرآلاو , ءونلاو لولو رفصلاو ةماحلاو ةريطلاو

 لوختت و سانت ىءارتت نیطابشلا نم سنج یهو , تاولفلا ىف نالضاا نأ معزت برعلا تناك: ر ومما لاف لوغلا امأو
 « هتلضأ وأ هتكلهأ ىأ «لوغلا هتااغ: مبمالک ىف رثكدقو « موك امف قيرطلا نع میاضتق انولت نولتت ىأ الوفت مدل

 لوذلا نولت نم هبعزت برما تناك ام لاطب] هانعم امو ,نالیغاا دوجو لاط:] دارملا سيل : ليقو . كلذ عقل لطبأف
 اودانف ناليغلا تاوغت اذا و ثيدح هديؤيو . ادحا لضي نأ لوغلا عيطتسيال ینعلاو : اولاق « ةفلتخا روسا اب

 لوخاا تناكف « رم اف ةوهم ىل تناك م هلوق دنع بوبأ فآ ثيدح یو . هللا رک ذب اهرش اومفدا ىأ « ناذالاب
 ءاذك ونپ انرطء» نولوقب اوناکو « ءاقستسالا باتک ىف هيف لوقا مدقت دقن ءونلا امأو « ثيدحلا ,هنم لكأتف هیت

 كلذ ىف رطاا عوقوب ترج ةداعاا تناكناو ؛ بک اوك-لا لمفب ال هللا نذاب عقب امن] رظملا نأب كلذ مك لطبأف

 اک موذجما نم رفو ) هلوق < لأ هقاو , كلذ ىف بكاوكلل عنصال ؛ هريدقتو ىلامت هللا ةداراب نكسل « تقولا

 , بطلا ىف معن ىنأ دنع رخآ هجو نمو « هجولا اذه نم الإ ةر ره ىنأ ثيدح نم هيلع فقأ مل ( دسالا نم رفت

 تبار اذاو « یودعال» هظفا و ةشاع ثيدح نم ادهاش هل , لکوتلا باتک , ىف ةمب زخ نبا جرخآ و . لولعم هنکل

 فيقث دف و ىف ناک لاق همبأ نع یا دب رشلا نب وربع تیدح نم لسم جرغأو « دیمالا نم رفت اک هنم رفف موذجا .

 « موذجلا ىف راثالا تفلتخا : ضایع لاق « عجراف , كانب اب دق ان : مب هللا لوسر هيلا لسرأف « موذجي لجر

 نم ةعاجو ربع بهذف لاق « هيلع الكوتو هللاب ةقث ۰ لات و موذجم عم لكأ 2 ىنلا نا » رباج نع مدقت ام ءاي

 : لاق « ةيكلاملا نم رانيد نب ىسيع كلذ لاق نمو ۰ خوسنم هبانتجاب مالا نأ اوأرو عم لكآلا ىلا فلسلا

 هانتجاب رمآلا لمحو نيثيدحلا نيب عمجا بحي لب ۰ خسن ال نأ هيلا ريصلا نیمتب و رثك الا هيلع ىذلا حيحصلاو

 ىلع هعبت نمو ىضاقلا رصتقا اذگه . ها زاوجلا نام ىلع همم لک لاو < طايتحالاو بابحتمالا ىلع هنم رارفلاو

 رابخألا حيجرت كل امهدحأ : ناقبرف هكلس دقو ۰ حیجرتا وهو الا الوق هريغ ىكحو . نيل وةلا نيذه ةياکح

 ةشئاع نابو « ذوذشلاب هولعأف پابلا ثيدح لشم كلذ ركع ىلع ةلادلا را بالا فييزتو ىودعلا ىف: ىلع ةلادلا
 : لاقو « ىودع ال : لاق هنكل و « كلذ لاق ام : تلاقف هنع اهناًاس ةأرما نا » امنع یرطاا جرخأف ؛ كلذ تركنا

 «یشارف ىلع مانيو ىحادقأ یف برشی و ىفامص ىف لک اب ناكسف ءادلا اذه هب ىلوم یل ناک و : تلاق ؟ لوالا ىدعأ نف

 ةياور نم ةدراولا رابخالا نأبو « هريغ ةياور نم محلا ذ ۇب ةئامب نقاش ک کلا اذه ىف ددرت ةر ره ابا نأبو

 «نيموذجملا ىلا رظنلا اوم دتال» ثي د لثمو « كلذ ىف ةصخرملا رابخألا فالخ ةديبش ةريثک ىودملا ینن ىف هديغ

 ديق هنيب و كنيب و موذجا ملك » هعفر قوا ىبأ نب هللا دبع ثيدح لث. و : فیهض ةدئسو هجام نا هجرخأ دقو

 رع نا و یرهزلا نع رمعم قيرط نم ىربطلا هجرخأ ام لئمو « هاو د:سإ بطلا ىف ميعن وبأ هجرخأ « نیر

 « نامطقنم نارثأ امهو  هوحن لوقي رمع ناك ديز نب ةجراخ قبرط نمو « حر ديق ىنم سلجا : بيقيعمل لاق
 قب زاع نأ كلذ نع باوجلاو « ماذجلا ببسب كلذ نأ ىف احرص سياف م هجرخأ ىذلا طرشلا ثيدح امأو

 سك.« ميجرتلا ىف اوكلس ىتاثلا قيرفلا . ىلوأ وبف « نکم رهو , عبللا رذعآ عم الإ املا راصي ال حبجرتلا



 بطلا باتک - پچ ۱۰

 ىتأيس اک دنع هکع توبثث ام و هيف کشا ام] هنع عجد ةريره ابأ نأب یودع ال تبدح اودرف . كلسملا اذه

 ؛ ىلوأ املا ريما اق افرط شکار جراخ رثكأ بانتجالا ىلع ةلادلا رابخالاو : اولاق « یودع ال باب و ىف هحاضيإ

 هيفف « هيلع الكوت و هقاب ةقث لك: لاقو ةمصقلا ىف ابعضرف موذج ديب ذخأ جي ىلا نا » رباج ثيدح امأو : اولاق
 هنأ هيف سبلف وبث دقت لعو « رع ىلع هفقو حجرر هوار ىلع هيف فالتخال' ںیہ و ىذمرتلا هجرخأ دقو « رظن
 قبر نأ باوجلاو . « رابخالا ىلاعم د ىن ىذابالكرلا هلاق ء ةمصقلا ىف هدب عضو ةنآ هيف ماو « هعم لك يب
 نب دعسو رم ناو ةدئاع نع حصف ةريره ىنأ قبرط ريغ نم تبث ىودع ال ثيدخ اضيأو < مدقن اک یوآ محلا

 ین اهدحأ : ىرخأ كلاسم عملا قيرط و . لعا هقاو ءالواعم هل وک یوعذل ىنمم الف «مهريغو رباجو صاقو نآ

 نم مياسلا ندبلا حيحصلا ىأر اذا هال , مرذجلا رطاع ةياعر ىلع موذلا نم رارفلاب ملا لمحو ةلمج ىودملا

 . ىنعملا اذه ىلع لوح هناف « نيموذجلا ىلا رظنلا اوم د ال د ثيدح هوو ؛ هريس دادز"و هتبيصم مظمآ ةفالا

 هنيقي یوق نم كلذب بطاخلا ناک « یودعال » ءاج ثیف « نیتفلتخ نینلاح ىلع تاوثإلاو یاب باطخلا لمح اهنات
 لک سفن ىف عقب ىذلا ريطتلا حفدب نأ عیطتسپ م , یردعلا داقتعا هسفن نع عفدب نأ عیطتسا ثيحب هلكوت حصو

 راج ثيدح لمح اذه ىلعو , املطبتف ةلملا ةءيبطلا ةرق عفدن ام لثم اذهو : هب رب ال نيقيلا ىوقلا نكل « دحأ
 فعض نم كلذب بطاخلا ناك« موذجا نم رف د هاج ثيحو ۰ هسلج نم درو ام رئاسو ةعصقلا نم مرذجما لكأ ف

 ىودملا داقتعا باب دس كلذي ديرأف « ىودملا داقتعا عفد ىلع ةرق هل نوک, الف لكوتلا مام نم نكمي لو « هنمقي

 دقو « هريرقت مدقت اک هيف هنذإ عم ىلا قلي هتيهارك اذه نم بيرفو . اجناباال اس نوكي ام رشابي ال نأب هلع

 تايثا : ىنالقابلا ركب وبأ ىضاقلا لاق : كلاسملا ثلاث . نيتفئاطلا نم لک هب یمأنیا نبى الا نم الك ےب وه لعف
 ماذجلا نم الا ىأ « ىودعال م هلوق ىنعم نوكيف : لاق ؛ ىودعلا ىف مودع نم صوصخ هوحنو ماذجلا ىف ىودعلا

 كلذ ىكح دقو . ىودملا هيف نأ هل ىنييبت مدقت ام الا ایش ءیش یدمٍ ال لاق هنأكف : لاق « الثم برجلاو صربلاو

 وهو ىعيبط مال وه لب « ءىش ىف یردملا باب نم سيل موذجلا نم رارفلاب سالا نأ ابار . اضيأ لاطب نبا
 . ةداملا ف ضارمألا نم ريثك ىف عقب كلذلو « ةحنارلا مشو ةطل اخلاو ةسمالملا ةطساوب دسجل دسج نم ءادلا لاقتنا

 نم مقسي ىتح هتحنار دتشت موذجلا : لاقف ةبيتق نبا ةقيرط هذهو .ةطااخنأ ة رثكب حیحصاا ىلا ضيرملانم ءادلا لاقتنا

 مآب اذل و « هيلا دلولا مزنیو , هسكعو لجرلا نم ةأرملاب اريشك عقب اذكر « هتعجاضمو هتثداعو هتسلاجب لاطأ
 «٠ اهماهتشا بظاو نم مست اال ةحئارلاب رانا قيرط ىلع لب یودعلا قي رط ىلع ال موذجما ةطل اخع كرتب ءایط الا

 وأ لبالا طلاع اذاف « ريعبااب نوكي دق بطرلا برجلا نال « حصم ىلع ضرع دروب ال لس هلوف كلذ نمو : لاق

 «یودع الد هلوق امآو : لاق . هب ام وعن رظنلاب اذکو « هنم ليسي یذلا ءاملاب املا لصو اهكرابم ىلا یوا اہککح
 . هللا ردق نم رارفلا نم اعون هيف نآل « هبيصي نأ ةفاخم هذه رفيف نوعاطا اك ناك< ضرملا عقب نأ وهو « رخآ یەم هلف

 یدمت ضایمالا نأ هدقتعت ةلهاجلا تناك امل ایفت هعبطب یدمب ال ائيش نأ ىوذءلا ىتنب دارملا نأ : سماخلا كلما
 ضر ىذلا وه هللا نأ مهل نيبيل موذجلا عم لك أر كلذ مداقتعا مب ىنا لطباف . هقا ىلا ةفاضإ ريغ نم امیطب
 هيمن ٠ اهتابجم ىلا ىضفت اب ةداملا هللا ىرجأ ىلا بایسالانم اذه نأ مهل نيبيا هنم وندلا نع مانو « نشيد
 :نإو . ايش رثؤت الف اهاوف اهباس ءاش نإ ىذلا وه هللا لب ء لقت ال املأ ىلا ةراشإ هلعف ىو « بابسألا نايل
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 ذا , ةداملا ىف هلثم ىدمي ال ریسب رمآ هب ناكةنأ موذجلا عم جلي هلک | نوكي نأ انيأ لمتع و « ترعأف اهاقبآ ءاش

 ةياصأ ىذلاكالصأ یردع ةداعلا ىف هنم لصح ال )٩ لب مپمیج نم یودملا لصحت الو ٠ ءاوس مہلک ی ذجلا سيل

 دمب قبلا لاق « ةيعفاشلا رثك یرج لوألا لاتحالا ىلعو ۰ ىدعي الف همسج ةمقب دعي لف فقوو كلذ نم ءىش

 ءاد وهو ءاريثك جورلا ىدعي ةنأ براجتلاو بطلاب لما لمآ معزي صربلاو ماذجلا : هصن ام یمفاشلا لوق دروأ نأ

 نيبف دل ولا امأو « ةب وه نم اهعماجي نأ ةأرما سفن الو ةب وه نم ةعماجع بيطت دحأ سفن داك_ال عامجلل عقام

 لَو ینا نع تبث ام امأو : قبلا لاق . هلسف كردأ لس ناو« لسي الف هنأ صریآ وأ مذجأ هدل و نم ناكاذا هنأ

 لمج دقو « ىلاعت هللا ريغ ىلا لعفلا ةفاضإ نم ةءاهاجلا ىف ةت ودقتمي اوناک ىذلا هجولا لع ومف « ىودع ال » لاق هنأ

 كرارف موذجلا نم رف » اِ لاق اذهلو « كلذ ثودح ايبس بويعلا هذه نم ءىش هب نم حبحصلا ةطل اع هایم هللا

 كلذ لكو « هيلع مدقي الف ضرأب هب عم نم » نوءاطلا ىف لاتو « حصم ىلغ ضر۶ دروب ال » لاقو « دسالا نم

 سداسل كلسلا . هليق نم ةفئاطو هدعإ نمو نیش دحلا نيو عملا ق حالصلا نيا كلذ ىلع هعبتو . ىلاعت هللا ريدقتب

 نم ءىش طلاخلا ثدحي الثا ةعب رذلا دسو ةداملا مدح ىلع ةناجلاب رمالا لمحو « اسارو الصأ ىودملا قبل معلا

 لاقف ةع اج هميتو ديبع وبأ بهذ لوقلا اذه لاو < عراشلا اهافن ىلا یودملا تبثیف ةطل الا ببب ةن نظف كلذ ۱

 ىلاعت هقا ریدقتب تضرم ول حاحصا نال لب ؛ ىودعلا تابئ] « حص» ىلع ض رم دروبال و هلوق ىف سيل : كيبع وبأ

 سانا ضعب ناكو : لاق . ةيانتجاب رمآف « كلذ ىن ككفتيو نتتفيف ىودعلا نم كلذ نأ اهيحاص سفن ىف عقو اعر

 « ثيدحلا هيلع لحام رش اذهو : لاق « ةماعلا تاوذ نم حيحصلا ىلع ةفاخلا وه امإ بانتجالاب رمآلا نأ ىلا بهذي

 باتکد ىف اذه ىف ةعزغ نبا بنطأ و . ةركذام یدنع ثيدحلا هجو نكءلو ؛ عراشلا اهافن ىتلا یودملا تابثإ هيف نآل

 ثيدح نم « حصم ىلع ض_ درو ال د ثیدحو ةباحصلا نم ةدع نع « یودع ال » كثب دح دروأ هنا « لكوتلا

 تيئأو , ءالعلا ضوب هانم ىف طاغ ربخ رکذ» یائالو « ىودعلا ىنا ىف هللا لع لكوتلا د لرالل مجرتو ةررهىبأ

 ثيدح قاسف « لوقلا اذهب ىودعلا تايئا درب 1 عللي ینا نأ ىلع ليادلا » مجرت م » و ىلا اهافن یا یودملآ

 ركذ مث «لوالا یدعآ نف : لاق ؟ برجتف برجألا ایل اخم لبالا لاب اف : یارعآ لاقف « یودع ال و ةرب ره نآ

 موذجا نم دارفل اب رمالا ف یور رض یکذ هد مجرت م « دوعسم نبا كثي دح نم هجرخأ مث « ةر ره نآ نع هقرط

 « دسالا نم كرارف موذجلا نم رف ١ ثیدح قاسو « كلذک سیل و ىودعلا تابثا هيف نأ سائلا ضعبل رامخ دق

 ثيدحو « عوجرلاب موذجلا رمأ ىف هيبأ نع دیرشلا نب ورع ثيدحو « ةشئاع ثيدح نمو ةريره ىنأ ثيدح نم

 ضرمملا دروب نأ مام اک موذجما نم رارفلاب هلل ممرمأ ا : لاق مث « نيموذجلا ىلا رظنلا او دال د سابع نبا

 قبسیف برا ةمشالا نم حيدصلاو « ماذجلا موذجا هطااف نم ضمب بيصي نأ ةيشخو « مجاع ةقفش حصملا ىلع

 ةحرو هنم ةةفش كلذ بنجتب مرمأف « لب اهافن ىلا ىودعلا تبثیف یردعلا نم كلذ نأ نیلسلا ضعإ لا

 موذجلا عم 9 هلكأ اذه دم وب و : لاق . ایش ءىش ىدمي ال هنأ مه نيبو «ىودفلا تايثاب قيدصتلا نم اوليا

 نوكي نأ لمتحیف موذجلا ل ظنلا ةمادإ نع هيهت امأو : لاق مث كلذ ىف رباج ثيدح قاسو « هيلع الكوتو هللاب ةقث

 يرابق مسن ت ۷۱۶ ج۲۱ س



 بطلا باتک - بچ ۱

 اذهو . ها هيلع علطب نآ هرکی وهو الإ ءاد ةب نوكي نم لق ةنآل « هيلا هرظن حيحملا نام رب تم نال

 نم ءاج ام یردآ امو « ةيهاركب هيف تعم“ ام : لاقن ثيدحلا اذه نع لثس ةناف ؛ كلام هيلا هقيس الامتحا هركذ ا

 « یودع ال نأ و, را هب حص اع لوقلا ان دنع باوصلا : ىربطلا لاقو . ءىش نمواا سفن ىف مق نأ ةفانع الإ كلذ

 یغبنیال ةنأ الإ , حیحصل ةلملا لاقتنا بج وم ريغف حمص نم ليلع وند امأو . اهبياع بت ام الإ اسفن بيصيال هنأ و

 هب لزن ول هنآ حیحصلا نظي نأ ةيش# لب , كلذ ميرحتل ال « سانلا ابهرکب ىتأا ةهاملا بحاص نم وندلا ة ىذل
 نم دارفلاب هرمأ ىف سيلو : لاق . ىودملا نم عقلي ىذا هلطبأ ابف عقيق ليلعلا نم هوند ةبج نم هنأ ءادلا كلذ
 ناو < ىرخأ ةحابالا لبس لعو انايحأ داشرالا لیهس ىلع رمالاب رمآب ناک هال : همم هک ال ةضراعم موذجا

 لس دقو . امارح سيل كلذ نأ نايبل انایحآ هنع یمن ام )مش ناك امر . مازلإلا ىلع رماوالا رثک أ ناک
 هانعم : لاق مث « حصم ىلع ضر دروب ال د ثيدح در وأف هرکذ امن ةع زخ نبا كلم « راثألا ىتاعم , ىف یواحطا

 عقاولاو , ءىش ضرلا اذه نم هبصي | هيلع هتدروأ ام أ ول هدروآ ىذلا لوقیف ضرملا كلذ هبيصي دق حصملا نأ

 ءرملا بلف ىف ابغوق و نم ابلاغ نءؤر ال ىتلا ةلعلا هذغ هداريإ نع یمن ؛ هردق ىلاعت هللا نوک هباصال هدروب مول هنأ

 امإ :» ملا هى ی ط را لاق كلذلو . ةعزخ نبا ه عمج ام وحنب اب عج و ؛ بن :اطأف كلذ ىف تب داحالا قاس مث

 ۳ یردعلا داقتعا نم ةيلهاجلا لما هيف عقو و ايف عوقولا ةفازع ,حصملا ىلع ضرمملا داربإ نع 2ع هللا لوسر یی

 نأ دقتمأ انك ناو « دالا نم كرارف موذجلا نم رف و هلوق وح وهو « ماموالا ريئأتو سوفالا شيودت ةفاخم

 ىلعو هنم برقلا ىلع هسفن ناسنا هزك أ ول ىتح < هنطلاخ ةيهاركو ةرفن انسفنأ ىف دعت انکلل ۰ یدمب ال ماذجلا
 قرط بنتجيف « ةدهاجب ىلا هيف جاتحم ام ىلا ضرعتب ال نأ .رهؤدل ىلوالاف دشایغ : كاذب هفن تذأتل تسلا«
 71 دمع وبآ خ غلا لاق . 2 هللاو « ردق نم رذ> ىجني ال نآ دقتمي هنأ عم مالآلا بايسأ دعاميو < ماهر الا

 ىأب نوط هن امكن هنأ f ناك ےک 5 ۰ e « بوج وال سیا دسالا نم رارفل اب رمالا : ةرج ىبأ

 اذه ناكسف الاخ نادب الا ىف ثدحت ا ورلا نأ بطاا لمآ ضمب رکذ دقو ٠ ريخ هيف ام لک ىلع مهدي ؛ ناک چو

 عمبا نكمي و : لاق . هلهف امل بوجولا ىلع هتبناج« رمالا ناك ولن « موذجلا عم وه لكأ دقو « ةبناجياب رمالا هجو

 باصأ ل وآلا لمف نف « ناميالا ةقيةح هلعفو « نييطاخلا فيض لجأ نم عورشملا وه لوقا نأب هوقو هلمف نيب

 ىلاعت هللا ةدارإ ینعتف الا اهل ريثأت ال اباكايشألا ن انیقر ىوفأ ناك ىناثلا لمف نمو « ةئكسملا رثأ یهو ةن

 ف لك همبات نأ هلذ نیقملا ىوق ناک نف ( هللا نذاب الا نا نم هب نيراضب م امو  یلاعت لاق اي« هريدقتو

 . اهلا ىلا ةسفن ءاقلإ ىف هلعفي لدم الثل رارفلا ىف نارها عیلیلف افعض هسفن ىف دجو نمو « ءیش هرضي الو هلعف

 اهوب رقي نأ ءافمضلا ىغيني الف اثم رذحلا ةينايرلا ةكملا تحابأ دقو ررضلا اهنم عقوتي ىلا رومالا نأ لصاحلاف
 وه نمانلا نم بلاغا نال رثکالا كسلا نأ ثيدحلا فو : لاق . رايخلاب كلذ ىف مهف نيقيلاو قدصلا باعا اما و
 خسف ىف نيجوزلل رايخلا تابثال موذجنا نم رارفلاب رمالاب لدت-او . كلذ بسحم رارفلاب رمآلا ءا ؛ فمضلا

 همومعب ذخأ ول هنأب خسفلاب لقي مل نم هيف باجأو . ءالما روپج لوق وهو « رخآلاب ایهدحآ هدج و اذإ حاكسذلا

 ىف مدقن دقو « ةيمفاشلا دنع حجارلا وه لب « تءاث فالحلا نأب درو « هب لئاق الو ماذجلا ثدح اذإ خسفلا تبل

 ؟ اهدارآ اذإ هعاتمتسا ند اپسفا عنق نأ اهل زوج له : مذجالا ةمأ ف فاتخاو . اذه نم ءىشب ماملإلا حاکسلا
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 نع درفنم ناکسم محل ذختب لهو ؟ عماجناو دجاسلا نم نومنع له اورثكح اذإ نيموذجلا ىف ءالملا فاتخاو

 ةا دوبش ىف الو عنع ال هنأ ردانلا ف !وفلتخم ملو ؟ ءامصآلا

 نيف ءافش نما اپ - ۰

 ثيرح نب ورم تحمس لاف كالا دبع نع ةبعش انثدح رادنغ انثدح این نب دم یخ - ۸

 « نيمال ءافش اهؤامو « نلا نم کلا : لوقب م ىبلا تمس » لاق ديز نب "دیعس تمم لاق

 *ىنلا نع ديز نب ديعس نع ثيرح نب ور نع ون رعلا نا نع کلا رکا و : ۹1 لاق

 كالا دبع ثيدح نم رکا ۱ محلا هب یئدح :U ”ةبعش لاو ۰

 ٠ لاطإ نبا حرش اهیلعو « نيملا نم ءافش » لیصالا ةياور ىفو « رثكالل اذک ( نیما ءافش نلا باب ) هلوق

 صوصا ف:ملا بابلا تی دح ىف نلاب دارلا نأ ىلارئاصلا لوقلا حیجرت ىلا ةراشإ ةمجرتلا هذه قو ءابهجوت یاب و

 ءافش ايفو هنم ةأاكلا نأ درو ربا نال ءافش نملا ىلع قاطأ امو « نانتمالا ىنمم ىذلا ردصملا ال ءلوك ألا نمو

 نع هتباور ىف دحآ هب حرصر ؛ريمع نباوه ( كلملا دبع نع) هلوق . ىلوأ لصالا هتوبث ناك عرفلل فصولا تبث اذإف

 لیفت نب ورع نبا ىأ (ديز نب ديعس تعمس) هلو . ةبح هل ىوزخلا وه ثيرح نب ورمعو « ردنغ رفمج ن د
 مهفلاغو « هعلات نمو ربع نب كلما ديع لاق اذک . هيبأ مح نبا ليفن نب باطخلا نب رمعو .ةرشعلا دحأ ىودملا

 نأو هدئسم ىف ددسم هجرخأ » هبأ نع ثبرح نب ورم نع » لاقف هنع ثراولا دبع ةياور نم بئاسلا ن, ءاطع

 نظأ نكسلا نبا لاقو . كلاا دبع ةيأود باوصلا : « للعلا » ىف لاقو « دارفالا » ىف ىنطقرادلاو ةباحصلا ىف نكسلا

 جوذ داراو « یآ ینثدح » لاق هنأكف ثيرح نب ورم مآ جوز دز نب ديعس ناك ليقو . هءف أطخأ ثراولا دبع

 : ىباطخلا لاق ةحوتفم ةرمه اهدمب ميلا نوكسو فاكلا حتفب (ناکلر هلوق ٠ ةقيقح هابآ ىوارلا هنظف ازامب هما ۱

 ةأككلا : لاقف ىلا رعالا نا سکعو « رم و ةرمت لثم ةزمه مث فوكس مث حتفب ءركلا ةدحا و « هرمه ال نم ةماعلا قو

 دق ةأكلا لیقو . «بخو ةأبخ ىو اذه ريظأ مالك ىف عسي ملو : لاق ء سايق ريغ ىلع دحاولا ءکلاو حملا

 ۱ : رعاشلا لاق , وك | ىلع اهوعمج دقو « عملا لعو دحاولا ىلع قلطت
 لحم زک آلا نأ ىلا راشأ ةنأكو بارشلا مالو فتو نيتلمبمب لقاسملاو «القاسعو اوك | كتينج دقلو »

 كلذب تيمس لبق . عرزت نأ رف نم ضرالا ىف دجوت , قاس الو امل قرو ال تان ةأككلاو . تاولفلا ابنادجو

 دربب ضرالا حظس وهن نقتح یراخت ىضرأ رهوج نم ةأكا| ةدامو . اپمتک اذا ةدابشلا اكل اقب , اهراتتسال

 اهل ابدآ ضرالا ىردج ام مسی برعلا ضءب ناك كلذإو . ادسجتم عفدنيو دل وتیف عسبرلا رطم هیمش و ء اتش

 ةوقلا ءامتو ةرارحلا هالمتسا هادتبا قو غرعرتاا دنع ايلاغ عفدنت ةب ومد ةيوطر ةیدام نال « ةروصو ةدام ىردجلاب

 رب هقا لور باعصا نم اسان نا » ةريره ىنأ ثيدح نم ىذمرتلا جرخأو . رهاظ ةروصلا ىف هل اهتباشمو

 نع ردكم نبا قبرط نم ىربطللو . ثيدحلا « نملا نم ةأكلا : ¥ ىنلا لاقف « ضرالا ىردج ةأمكلا : اولاق

 كلذ هملبف ضرالا یردچ یه : اولاقو ۷ نم موق عاتمات 0 یک نا لور دع ید ةأكملا ترثكو لاو رباج



 a باعث اك ۱
 دعرلا تان اضيأ ةأككلا ىمست برعلاو « نلا نم ةأكلا نا الأ « ضرالا ىردج نم تسيل ةأدكلا نا : لاقف

 ناکام اهدوجأف « رصمو ماشلاب دجوتو « برملا ضراب ةريثک یهو . ضرالا اهنع رطفنت مث هترکپ رثكت انا
 ةئيطب ةدعبلا ةّئيدر ةيناثلا ىف ةبطر ةدراب یهو ۰ ةرجلا ىلا هنول برضي لاق فنص اهنمو « الا ةلبلق ةلمر هضرآ

 اذاو ٠ سبابلا نم ار رض لقأ منم بطرلاو « لوبلا رسعو افلاو ةتکسلاو جنل وقلا ثروب اهلكأ نامدإو « مضحلا

 امیفق كلذ عمو « اهررضلف ةراحلا لباوتلاو ییزلاب تلك اوراد حلم او ءاملاب تقلس مث بطرلا نيطلا ف تنفذ

 :لاوقأ ةئالث نملاب دارملا ىف ليق ( نملا نم هلوق ۰ نيعلل ءافش اهؤام ناك كلذل» « اهتفخ ليلدب فيطا نام ردوج
 ءاولح لكؤيو عمجبف رجلا ىلع طقسي ىذلا لطلا وهو « لبثارسإ ىنب ىلع لزنأ ىذلا نملا نم انآ دارملا نأ اهدحأ

 نايب مدقت دقو : تلق . جالع ريغإ اوفع امهنم لک د وجو نم امهنيب ام عماجب ةأككلا هب هش ةنأكف نيبجترتلا هنمو
 ىب ىلع لزنآ ىذلا نملا نم ةأنكللا » ثيدحلا اذه نم ىف داز نم تركحذو < ةرقبا ةروس ريسفت انا و كلذ
 ةعاجو ديبع وبأ هلاق « جالع ريغب اوفع هدابع ىلع هب هللا نتما ىذلا نملا نم اهتأ ینعلا نأ ىفاثلاو . « ليئارسإ
 ناك ليئارسإ ىب ىلع لزنأ ینلا ناف « ليئارسإ ىب ىلع لزنأ ىذلا نما نم عون اهنأ دارملا سیا : ىناطخلا لاتو
 لببق نم وبف « قس الو رذبب فلكت ريغ نم تبنب ءىش ةأمكلا نأ ینملا الو , رجشلا ىلع طقسي ىذلا نين رتلاك

 ىلع لزنأ ىذلا نوكي نأ لمت ةنأ ىلا راشأ مث . هنولرانتیف رجشلا ىلع عقيف ليئارسا ىب ىلع لذني ناك ىذلا نما
 وه اذهو « هنم ةأكلاا نوکتف ضرالا نم جرخم ام اهنمو ۰ رجشلا ىلع طقسي ام اهنم « اعاونآ ناكل مئارس] ىب

 وه سیل ليئارسإ ىب ىلع لزنأ ىذلا نا نا : اولاقذ همت نمو ىدادغبلا فيطالا دبع قفوملا مزج هو فا الا لوقلا

 مهيلع طقست ىتلا ريطلا نمو «اوقع دجوب ىدلا تابنلا نم ابب موراع هللا "نم اعاونأ ناك لب طقف رجشلا ىلع طقسي ام
 هيف دبمل نك« مل الف « هب نونع ىأ لوعفملا ىع ددصم نملاو . رجشلا ىلع طفي ىذلا لطاا نمو « دايطصأ ريغب

 نملا مساب اذه صخ نکا « مهلع هنم انم هديبع ىلع ىلاعت هللا معن عيمج تناك ناو « اضع انم ناک بسک ةبئاش

 یهو یولسلا مم هدأ و « زيخلا ماق» موقت یهو ةأدكلا هيتلا ىف مهتوق ىلاعتو هاحیس لع « دحال هيف حنص ال ه وكل

 نم » وي لوق كلذ ىلا ريشيو . مهشبع كلذ, لمكسف ۰ رجدلا ىلع لفي یذلآ لطلا ماولحو ه محللا ماقم موقت
 .ها قرع هيلع نا لامعتسا بلغ ناو « نملا دارفأ نم درف كلذك نيبجنرتااف « هدارفأ نم درف ابنآ لا رامشاف « نملا

 لدبت ريغ نم ةروكذملا ءايشألا ماود ةدحولاب دارملا نال ( دحاو مامط ىلع ربصن نأ ) موق اذه ىلع ركعي الو
 رثكالل اذك ( نيملل ءافش اهؤامو ) هلوق ۰ اهئايعأ لدبتت ال اهتكل افانصأ موعطملا ناك اذا ام ىلع قدصإ كلذو
 هذه. ةأمكلا تصتخا امنإ : ىفاطخلا لاق , نيملا ءاد نم ءافش یا «نيملا نم » لمتسلا ةياود فو « لسم دنع اذكو
 « رصبلا واحب ضحا لالحلا لامعتسا نأ هنم طبنتسيو « ةمش هباستک ١ ف سيل یذلا ضحلا لالالا نم اهنآل ةليضفلا

 نأ الإ « ةقيق- اهؤام هنأ امهدحآ : نالوق نيملل ءافش ابنوکب دارملا ف : ىزوجلا نبا لاق . سکسلاب ىكعلاو
 هنأ اهدحأ : نيبأر ىلع عنصي فیکا وفلتخا نكل « نيعلا ىف فرص لمعتسي ال هنا ىلع اوقفتا لوقلا اذه باحا
 : اولا ءابطالا ضعب نأ ديبع وبأ هاکح ىذلا اذه قدصب و : لاق « دیبع وبأ هاکح اهي لحتكي ىلا ةيود لا ىف طلخم
 كلذ ىف لمجيف لیلا ذخؤت مث « اهؤام ىلغي ىتح رجلا ىلع عضوتو قشنف ذخؤت نأ امهناث « رصبلا واعي ةأركلا لک
 اهئامى لیلا لمح الو ؛ هنم عفانلا قبيو ةثيدرلا هتالضف بهذ:و هفطلت .رانلا نال . اما لحتكيف راف وهو قا



 ۱۵ ۵۷۰۸ تبادل ا

 امهنيعأ تکتشا امهنأ ليتح ن دحا یبا هللا ديعو حلاص نع فرا ميهاربا كح دقو ‹ عجنپ الف ةسباي ةدراب یهو

 قابلا دبع نب ركب وبأ انخيش کحو : ىزوجلا نبا لاق . ادمرو امهنيعأ تجابف امئام الحتكاو اهارصعو ةأمك اذخأف

ت ىذلا اهؤأم دارملا نأ ىناثلا لوقلاو . هنيع تبهذف هب لحتك اف ةأك ءام رصع سائلا ضمب نأ
 لوأ هناف . هب تبن

نب ركب ىبأ نع ىزوجلا نا هاكح لاك الا هب ىبرتف ضرألا ىف عقب رطم
 ةفاض] ةفاضالا نوكتف « اضيأ قابلا دبع 

 اهنأ ىلع قافتالا نم ىزوجلا نبا هاعدا مفر : تلق . هوجولا فعضأ اذهو : میفلا نا لاق . هرج ةفاضإ ال لكلا

 ديربتل ناك نإ وهو ؛ اليصفت ةأكسلا ءاع ىوادتلا ىف بطلا لهأ ضب نع ضايع ىح دقف « رظن ةرص لمعتسنال

موج اذهبو , ةبكسم لمعتسقف كلذ ريغل ناك نإ و « ةدرفم لمعتسنف ةرارحلا نم نيعلاب نوكي ام
 : لاقف یبرعلا نبا 

 لاق اب یباطخلا مزج ممن ٠ حیح دجوف كلذ برج دقو « ىرخأ ىف هتفاضإب و , لاح ىف هتروصب عفني ةنأ حيحصلا

 افرص لمعتست الو : لات: لاك الا نم اهريغو ءايتوتلا اهب ىبرت : لاقف ىزوجلا نبا ۱
 لاقو ۰ نيعلا ىذؤي كلذ ناف

رو ؛ نفجلا ىوقي هناف هب لحتک او دمنالا هب نجي ذا نیم ةيردآلا حلصا ةکلا ءام : « تادرفلا » ىف قفاغلا
 دي

 اهؤام رص ءبف افلطم نيملل ءافش اهءام نأ باوصلا : ىوونلا لاقو . لزاونلا الع عفديو « ةوت و ةدح رصابلا حورلا

 ءامب هنيع لحكف ةقبقح هرصب بهذو ىع ناك نم اننامز ف ىريغو انآ تيأر دقو : لات < هنم نيعلا ىف لم و

 ةياورو حالص بحاص قشدلا دبع ن لاكلا نيمالا لدعلا خيشلا وهو « هرصب هيلا داعو ىنشف ادرجم ةأكلا
 ىف

 لاك وه روكذملا لاكسلا : تلق . هب هللا هعفنف هب اکربتو ثيدحلا ىف اداقتعا ةأككلا ءال هلاممتسا ناکو « ثيدحلا

 رهاط ىبأ بامحأ نم قشمدلا ىثراملا ةفاضإ نيغل دبع نباب فرعي رضخ لا نب معنملا دبع نب زيزعلا دبع نب نيدلا

 لبق ةئاهتسو نیعیسو نیتنئا ةنس تامو ةنس نين امو اثالث شاع ؛ انخو يش خویش نرم ةعاج هنم عم ؛ ىعوشخلا

 رخآ هيلا ريشي اك ةب لمعلاو ثيدحلا ةمص ی داقنعا ةوق هسفن نم فرع نمب كلذ دیبقت ىغبنير .نينس عب رأب ىوونلا

ح : لاق ةداتن ىلا حيمص دنسب هعماج ىف ىذمرتلا جرخأ دقو < اقلطم الوأ هلوق ىفاني وهو . همالك
 ايأ نأ تئد

 . تئ رف ىل ةراج هب تلحكف ةروراق ىف نهءام تاع نهترصمف افبس وأ اخ وأ وك أ ةثالث تذيخا : لاق ةريره

 ليز, ىذلاو . امهريغو انيس ناو ىحبسملا مهنم ؛نيملا لب ةأكلا ءام نأ ءابطالا ءالضف فرتعا : ملا نبا لاقو

 اط تضرع مث , راضلا نم ةميلس لصالا ىف تقاخ تاقولغلا نم اهریغو ةاکلا نأ یالتخالا اذه نع لاکشالا

 لصالا ىف ةأكلاف « ىلاعت هللا اهدارآ یتلا بایس9لا نم كلذ ريغ وأ جازتم وأ ةرواجم نم یرخآ رومأب تافالا

 هب تدرو ام لكل امعتساو « ةرواجلاب راضملا اهل تضرع الو « هقا نم هاب اهفصو نم هب یصتخا امل ةعفان

 لاقو) هلوق . ملعأ ةاو « سکعلاب سکملاو « هتینب ررضلا هنع هللا عفدب و « هلمعتسإ نم هب عفتی قدصب ةنسلا

 لوصوم ةناف لوآ وهو . هريغل واولا تطقسو ‹ قسلمتل ةروص ةنروصو هلوأ ىف وأوب رذ ىبال اذک ( ةبعش

 « ةيناثلا قيرطلل هلوأ نم دانسالا داف هيف ىراخبلا خيش ىم نب دمع نع سم هجرخأ دقو « روكذملا دانسالاب

 ةدحوم مث ةانثمب ةبيتع نا وه ( كم لا قريخأو ) هلوق . اعم نيدانسالاب رفعچ نب دمت نع دحأ هدروأ اذكو

آ هفثو فوك« لجبلا هقا دبع نبا وه نون اهدعب ءارلا حتفو ةلءملا مضي ینرعلا نسحلاو رفصم
 لسجسلاو ةعرز وب

 ها یئدح امل ةبعش لاق ) هلو . عضوملا اذه الا ىراخبلا ىف هل امو : تلف . قودص نيعم نبا لاقو « دهس ناو

 « هيف فقوت ةبعش ةي.ثدح الف < هظفح ریغت و رك كللا دبع نأ دارآ هنأك ( كلملا دبع ثيدحح نم هركتأ ل کلا



 بطلا باتک - ۷۰ ۱۹۹
 مالک هیج و تل یامرکلا فلکت دقو . هيف فقوتلا هنع نتنا و « هرکنی ملف ةبعش دنع تبن هتیاورب كسلا همیات الف
 ةياورب یوقت الف « هتعمس » هلوقپ حرص كالا دبعو « نعنع دقو سلد كىملا نأ اهدحأ : رظن ايف ءایشآ ةبعش
 ققحتي ام الإ سيلدتلا مهنع ركذ نيذلا هخویش نع ذخأي ناك ام ةبعش : تلف . راکنالل لحم هب قبي مل كلملا دبع
 , نكسملاب مالا مرلي ناک همیلست رب دقت لعد , لاهحالا اذه دعیب هريغو ليعامالا كذب مزچ دقو « هيف میعاس

 ۰ هظفحأ تنك ین آل ل اروکشم ثر دلا نكي م اما 5 لا كثر دمح نم هركنأ ل كلا لمع یئدح ال لوقي ناپ

 ىرخأ هجوأ نم قيرطلا هذه لسم قاس دقو ۰ كلما دبع ثيدح نم ائیش یکنپ مل داري نأب سكسملا لمتح الا
 ىلا ترشأ دقو « ىموم ىلع » ظفل قو « ليئارسا ىنب ىلع لزنأ ىذلا نملا نم  نتملا ىف هدنع عقوو . كلا نع

 ةرفبلا ةروس ریست ىف ثيدمحلا اذه ىلع مالکلا ىفةدئافلا نم ةدايزلا هذه ىف ام

 دود ساپ - ۱
 یندح لاق "نایفس انثدح دیس نا ې ان لح هللا دبع نب لع او - ۱۱ ۰ ۹

 "يبا لب هنع ا یضر ركب اآ نا » ةشئاعو سابع نبا نع هللا دبع نب ا دیبع نع ةشئاع لأ نب ىموم
 ۱ « تیم وهو

 ضيرملا ةيهارك : انلقف « ینو دلت ال نأ انيلإ ريشي لع هضم ىف ماند 4 ؛ ةشئاع تلاقو » لاق - ۲ 8 3 ۳ . ۶ ى 0 و ۰ سا ص ." 8< ۳

 'دحأ ثيبلا ىف قيال : لاقف . ءاو دلل ضیرلا ةيهارك : اناق ؟ ن نآ کا 1 : لاق قافآ امن ٠ ءاو دق
 یک بشی ل هناف سال الإ ظنآ ناو الإ

 سيف مأ نع نا دبع نب هللا يع نرخ «ی ره؛رلا نع ”نايفس انث دح نا دبع نب "ىلع شم سس ۳

 “ك دالوأ نارفادک + ىلع : لاقف « ةرذملا نم هنع تقلعأ دقو هب هللا لوسر ىل ىل نباب تلخد » تلا
 ليو ةرذعلا نم طتسي « ربما تاذ اهم ءرةيزشأ ةعبس هيف ناف ىدنملا دوملا اذه نکیلع ؟ رقالعلا اذهب
 : لوقي ًارمعم ناف نايفسل تلق . ةسمخ انل نيبي لو نينثا أنا نيب : لوقي یره زلا تعمسف ٠ بنا تاذ نم
 "كنم مال نایفس فصوو ٠ یرهزلا ىف نم هتظفح « هنع تقلعأ لاق امنإ « ظفح مل: لاق ٠ هيلع تشلعأ
 « اثيش هنع اوقلعأ لقب لو « هعبصاب هکتح مفار ینی اغإ - هک ىف "نایفس لخدأو « عبصإلاب

 مضلاب دودلاا و . ضيرملا مف يناج دحأ ىف بصي ىذلا ءاودلا وه : نیتلمپم و ماللا حتفب ( دودللا باب ) هّلوق
 نایب و « لر ىنلا ةافو باب »ىف فوتسم لوألا ثيدسحلا حرش مدقتو . هب كلذ یلعف ضبيرملا تددلو . لعفلا
 بیدحا امآ و . ةنداعإ نع ىنغأف كاذب مب رمال دلو عببلا ىف ناكنم هما فرع نم ناییو « هب یب هددلام

 ابيرق « ةرذعلا باب » ىف هحرش ىتأيسف یا



 ثيدحلا ۷۱4 - ٠۷٠١ ۷

 ىرهألا لاق ”سنوب و "رمعم ان ربخآ هللا دبع انريخأ دم 7 رشب اشو - ۰۷۲۱: » بیساپ - ۲

 راز هلل لوسر لقث مل » تلاق عقب ىبنلا جوز ام هللا يضر ةشئاع نأ ةوتع ن هللا درع ن هللا "دی ىنربخأ

 - ضرألا ىف الج ررطخم - نيلجر نيب جرف « 4 ناف ۽ یتبب ىف ضرع نأ ىف هّجاوزآ نذأتسا هنجو هب دتشاو

 لاق ۰ ال  تلق ؟ ةشئاع من ۸ ىذلا رخالا لجرا نم یردت له : لاق: سابع نا تربخاف . و سابع نیب

 للحم مبرق عبس نم ىلع اوقي ره : ههجَو هب دتشاو اهنیب لخد ام دمب هَ "یدلا لاقف : ةشئاع تلاف . ىلع وه

 نم هيلع بص انقنط مث « ی ىبلا جوز ةصخخل بم ىف هانسلجأف : تلاق . سانلا ىلإ دبعأ لما « نوتيك وأ

 « مهبطخو مهب ىلصف ء سانلا ىلا جرخو : تلاق ٠ 'نتامف دق نأ انيلإ ريشي” "لمج یتح « بترقلا كلت

 نذأتسا همچو هب دنشاو 2 ىغلأ لق ال ر ةشئاع ثیدح و یکذو « ةجرت رغب م۵ انك ( باب ) 4ق

 «ةراهطلا باک ىف كلذ لبق نمو « ةيوبثلا ةفولا ىن هحرش مدقت دقو « ثيدحلا « یتیب ف ضرع نأ هجاوزأ

 6 ةرارطلا ىف هيف کلا نایب مدقت دقو « نبتكرأ للعمل برق عبس نم 'ىلع ارقره « هلوق اه هنم ضرغلاو

 نوكي ةجرت الب ناك اذا بابلا نأ ررقت نأ دعب هلبق ىذلا ةجرتل بارلا اذه ثيدح ةيسأدم لاطب نبا لكشتسا دقو

 مول كلذ لعاف مرلي ال ءرمأب ضيرملاب لعفي ىذلا نأ ىلا راشأ نوکی نأ لاتحاب باجأو « هلق ىذلا نم لصفلاک .

 ةيانج هلعف نال هب لمفي ال نأ هنع یبنام فالخم هرضح نم لک ىلع ءاملا بصب ماب مل ی هل ء صاصق الو

 نع ثيدحلا نأ ىلا راشأ هن الوأ لاقي نأب برقي نأ نکع و . هدمب خي الو : تلق . صاصقلا هيف نوكيف هيلع

 دودلاا ةصقو ‹ هصع» ىلع میضمب رصتقاو أمات ةاورلا ضعب هرک ذ دحاو هيف هل قفنا امو ب ىنلا ضم ىف ةشئاع ۱

 بصا) فالخم , هياع بتاع كلذلو هنع ین ناك دودللا نکل ۰ برق عبسلا ةصق كلذكو « هيلع ىغأ امدنع تناك

 نم عنع الو هنع ىهني "یش لوادت ىلع هرکی ال افراع ناك اذا شیرلا نأ هنم ذخیف , مولع ركذي ل سم ناک هناف

 هب سأی ءىش

 ةرذملا ساپ - ۳

 سيق مأ نأ »فا دبع نب هلا ”ديبع ینربخآ لاف یرهژرا نع بیتش ان ربخآ ناملا وبأ شو - ۰

 هش أ "یهو 2 یبلا "نمیاب اللا لوألا تارجاپلا نم تناکو 5 ”ةعزخ ساب ةيدس الا نصح تاب

 نکدالوآ نارغدن م ىلع ی ىلا لاقف , ةرذسلا نم هيلع تقلعأ دق اهل نباب و هللا لوس 'تنأ انآ هتربخأ

 دوملا وهو "تشکل ديري ؛ بنج ا تاذ اهنم « ةيفشأ ةمبس هيف ناق « ىدنملا دوملا اذهب نکیلع ؟ قالعلا اذهب

 « هيلع تقاع » ىرهُلا نع دشار نب قاحسإو سنوي لاقو . « ىذنملا

 3 ةابلا طرقس یک ىذلا وان و « قلا مجد ره : ةمجعاآ لاذلا نركسر ةلم ملا مطب ) ةرذماا باب ( هلو



 با باك د6 ۱۸
 ىف ىتأا ةمحالا مآللا حتفب ةاهللاو . ةابللا نم بی رق عضوه وه ليآو ءامعاب ىمس اپمجو دارملاو ةاهللا مسا ود ليقو

 « اجردم نوكسيف یرهزلا مالك نم فصولا نوكي نأ هبشي ( حلا تارجابملا نم تناكو ) هلوق . قلحلا ىصنأ
 هنأ ء طوعسلا باب » ىف مدقت ( اهل نباب ) هلو . رهاظلا وهو الودوم نوكيف هخيش مالك نم نوكي نأ لمتحو
 نه ةنيبع نب نايفس ةياور نم بايب لبق مدقت ( هيلع تقلعأ دف ) هلوق . ب ىنلا رجح ىف لاب ىذلا نبالا
 : لاق امتإ < ظفح مل : لاق « هيلع تقاعأ لوقي ارمعم ناف نایفسل تلق » هيفو « هنع تقلعأ و ظفلب یرهرلا
 دشار نب قحساو ؛ ديزي نا وهو سنوي ةبارر نم اقلعم انه حقود « ىرهزلا ىف نم هتظفح ٠ هنع تقلعا
 ةياود ىف عقو اذکو . ةلمهلا حتفب قالعلا مسالاو « تقلعا د باوصلاو ماللا دیدشتب « هيلع تقلع » یرهرلا نع
 « لسمو دحأ اهاصو انه ةقلملا سنوي ةاورو « قالعالا هریفل و « ینومشکلل اذک « قالعلا اذهب » ةيضاملا نايفس
 ىلع اهنع لأس یلا رمعم ةاورو . ابیرق یأیسو « بنا تاذ باب » ىف فلواا اباصو دشار نب قدسإ ةاورو
 : ضایع لاق « هنع تقلعا دق ىل نباب تج » ظفلب نکا هنع قازرلا دبع نع دمحأ اهجرخآ نايف هقا دبع نبا

 قالعالاو ةياور ىف قالما رکذر «تقلعأ» الا سم ىف عقب مو , قالعالاو قالملاو تقلعو تقلعا ىراخبلا ىف عقو
 هریسفت و « یعابر قالعالاو . تقلعا نورکذب ا:] ةغللا لها نکل « تاباورلا هب تءاج ین« لکلاو ةاود ف
 «مالع» ثيدحلا ىف هلوقو «ترمغ تقلعأ لاق و ملم دنع سنوي ةيارد ىف عقرو « عیصالاب ةابللا ىو ةرذعلا رمت
 هلوق ٠ قاحلا زمغ رغدلاو « ةلمبملا لادلاو ةمجماا نیفلاب وهو ‹ ةومنلل باطخ ( نرغدن ) هلوق ٠ ءىث یال ىأ
 دشار نإ قحسإ ظاور ىف ( تسكلاا ديري ٠ ىدنملا دوما اذ. ) هلوق ۰« نكيلع » ىنيمشكلا ةياود ىف ( مكيلع )
 نایفس ةباور ىف عقوو «« یدنطا طسقااب طومسلا باب » ىف اهفام مدقت دقو : تاق « ةل یهو لاق ظسقلا ىنعي د

 هيف ناف » هلوف ىف ةم.سلأ نم یی « ةسح ۱:) نيبي لو « نيتنثا اذا نيب : لوق یرهزلا تعمسف لاق د ابیرق ةيضاملا

 ءایط 9! مالک نم « طوعسلا باب و ف تءدق دقو : تلق . ةرذعلا نم طمسيو بنجلا تاذ اهنم ركذف « ةيفشأ ةعيس
 املا راشملا ةسخلا هنم ذوب هلعل ام

 نوا ماود اپ -

 ديعس ىلأ نع لكوتملا ىبأ نع ةداتق نع ”ةبمشانث دح رفعج نب دمع انثدح راشب نب دم نشو - ٩

 هتیقس ىلإ : لاقف « هاقسف ؛ السع هقسا : لاقف « هنطب قاطتسا ىخأ نإ : لاقف ب یبلا ىلإ لجر ءاج لاق

 ةيعش نع رضنلا هعبات ٠ « كيخأ نطب بذک و هللا قدص : لاقف , ًاقالطتسا ال هر لف
 لوق . ةددمام كلذ بايسأو ٠ لاپسالا طارفال هنطب یکتشا نم نوطبماب دارملا ( نوطبملا ءاود باب ) هلوق
 ركب ىبأ نع ةداتق نع د لاقف نابيش امبفلاغو : ةبورع ىبأ نب ديمسو ةبعشل اذك ( لكوتملا ىبأ نع ةداتق )

 جاغ نيخيشلا قافتال لكوتملا فأ قيرط حيجرت ربظي ىذلاو « حجر لو یناسنلا هجرخأ « ديعس ىنأ نع قيدصلا
 ابأ تمم“ ةداتق نع , ةبمش نص جاجح نع دحأ ةياور ىف عقوو « اينا لسمو ىراخبلا مث الوأ ديعسو ةبمش
 ( هنطب قاطتسا ) هلوق . امام دحار مسا ىلع ففأ مل( ىخأ نا : لاقف ےب ىنلا ىلا لجر ءاج ) هلوق ٠ « لكوتملا



 اكف ۵۷۱۱ ثيدحلا

 يا رد ىف عقوو . لاهسالا ديري « هيف ام جورخ رثك ىأ « فاق اهدمب ماللا ر هکو ةلمبملا ءاطلا نوكسو ةامثملا مضإ

 «هنطإ برع دق » هقبرط نم لاو « هنطن تشي ىخأ نبا اذه د بطلا باتك نم باب عبار ىف ةيورع ىبأ نب ديعس

 لدي ةمجملا لاذلاب برذ هلثمو « ةدعلا نالتعال همضه دف ىأ ةدحرملا مث ةروسكملا ءارلاو ةلمهملا نيعلاب یهو

 «لسعلا هقسا د ةبعش نع ثراحلا نب دلاغ قيرط نم لبعاعالا دنع , ( السع هقسا لاقف ) هلوق . ىنعمو انزو نيعلا

 . اجوزمم نوكي نأ لمتح و « ةرص هيقإ سالا هرهاظو « مثدنع روهشم وهو ٠ لحنلا لسع دارملاو « ةدرع مالا و
 یتاف ءار لف هاقسف . هر دقت فذح قايسلا فو . هيف اذك ( انالطتسا الإ هدز لف هتيقس نإ : لاقف هاقسف ) هلوق

 هجرخآ <« اقالطتسا الاددزب ملف هتيق یا : لاقف ءاج مث هاقسف » سم باور ىف عقوو « هتيق. ىلا لاقن میپ ىناا

 معن ۰ یا نب دمحم ظفللا نا : ناتو ىتثملا ن دمح« هنرق نكسل ۰ هنع ىراخبلا هجرخأ ینلا راشب نب دمع نع

 الا هدزي مف السع هتيقس دق ىلا . هللا لور اب : لاقف ءاج مث » ظعلب ہدحو راشب نب دم نع ىذمرتلا هجرخأ

 < ءاج مث « هاقسف « السع هقسا لاقف و ىذمرتلا ةباور ىفو , هرصتخا اذک ( هللا قدص لاقف ) هلوق ٠ « اقالطتسا

 هتیقس لاق» الع هقسا : لاقف ةعباراا ءاچ مش ءتارم ثالث هل لاقف» لسم ةياور ىفو « هللا قدص » لاقف هلثم رک ذف

 هتمقس دق : لاقف ءاج مث بهذ » همش نع نوراه نب دیزب نع دحأ دنعر « هللا قدص لاا  اتالطتسا الا هدز لف

 لیعاعالا دنعو ءالسع هقسا ةعبارلا ىف لاقف » هيفو اثالث كلذك« هاقسف السع هقسا : لاقف « اقالطتسا الا هدزي لف

 ظفلب ة ورع ىبأ نب دمعس ةاود ىف مدت و : ىلوالا ىف لاق اب نچف لوقي تاس ثالث ثراحلا نب دلاخ ةياور نم

 هتياور ىف لسم داز (كيخأ نطب بذكو هللا قدص لاقف ز هلوق . « ةثلاثلا هاتأ مث الع هقسا لاقف ةيناثلا هاتآ مو

 لاق هنظاف : لاق . السع هقسا ةعبارلا ىف لاقف : نوراه نب ديزب نع دمحأ ةياور فو . ىذمرتال اذکو اف هاقسف و

 دلاخها ور یو كشلاب ديزيل عقو اذك «كبخآ نطب بذکو هقا قدص : ةعبارلا ىف تلي هللا لوسر لاقف « اف هاقسف

 «حجرآ هعبات نمو رفعج نب دمج هيلع قفتا ىذلاو , كيخأ نطب بذذو هقا قدص ةعبارلا ىف لاقف د ثراحلا نبا

 ةياور ىف عقو دقو . أربف ةعبارلا ىف هاقسف السع هيقسو نأ ءيمأو . ةثلاثلا دعب لي هنم عقو لوقلا اذه نأ وهو

 (رضنلا همبات ز هلوق ۰ أربف هاقسف ٠ تاعف دق : لاقف هات مث ءالسع هقسا لاقف ةثلاثلا هاثأ مث و ةب ورع ىبأ نب ديعس
 هعبات و : ليعامسالا لاق « رضا نع هدنسم ىف ةيوهار نب قلا هلصو ( ةبعش نع ) رغصم ةمجمملاب ليش نبا یی

 ةياورو « ىريكلا د ىف اسلا دنع ىح ةباور : تلق . نوراه نب ديزي و ثراحلا نب دلاخو ديعس نب ىحي اضيأ

 امت اورو ةدابع نب حورو د نب جاجح اضيأ ممم اتو .دحأ دنع ديزي ةياورو ۰ لمی ىبأ نع ىليعامسالا دنع دلاخ
 لز ىأ كمسس پذک لاقب ؛ أطخلا عضوم ىف بذکلا نوقلطب زاجحلا لعآ : هريغو ىناطخلا لات , اضيأ دمحأ دنع

 ةدحاللا ضعب ضرتا دقو « هنع لز لب ءافشلا لوبقل حلصب مل ىأ هنطب بذک یعف هل ليق ام ةقيقح كردي ملف

 ىلاعت هلوقک وه لب ۰ هلئاق نم لبج كلذ نأ باوجلاو ؟ لاپسالا ةب عقو نمل فصوب فيك.ة لمسم لسعلا : لاقف
 ةداعلاو نسلا فالتخاب هجالع فات دحاولا ض_ ]ا نأ ىلع ءابطالا قفتا دةف € هلعب ارم ړل اب اوبذك لب )

 ةمضت نع أشنت ىنلا ةضيحلا اهنم عاونأ نم ثدحم لابسالا نأ ىلعو «ةميبطلا ةوقو ريبدتلاو فول( ا ءاذغلاو نامزلاو

 اذه نأکف « ةوق لیلعا اب ماد ام تنيعأ نيعم لپسم ىلا تج اتحا ناف« العفو ةعيبطلا كرب اهجالع نأ ىلع اوقفتاو
 ةدعملا یحاون ىف ةممتجلا لوضفلا عفدل لسعلا مب ىنلا هل فصوف هتباصأ ةمضت نع هنطب قالطتسا ناك لجرلا
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 بطلا باتک - *5 ۱۷۰

 ء اهف ءاذغلا رارقتسا عن ةجرل طالسخا نم ةدعلا بيصت ىلا لوضفلا عقدو ءالجلا نم لصملا ىف امل ءاعمالا و
 اهؤاود ناکف « املا لصاولا ءاذ2لا تدسفآ و امتدسفأ ةج زللا طالخالا امم تقلع اذاف . ةفشنلا لمت لمخ ةدعمللو

 لوأ ىق هدفي مل امت او , راحلا ءاملاب جرم نا اس ال « لسملا لثم كلذ ىف ءىش الو « طالخالا كلت ولج ام لامعتساپ
 ةوقلا یهوآ هزراج نإر ةياكلاب هعفدي مل هنع رصق نإ « ءادلا بسحب ةيكو رادقم هل نوكي نأ بحي ءاودلا نال ةيم

 تررگن الف. هيقس ةدرام# هرمأف « ءادلا ةمراقع قبال ارادقم الوأ هنم برش هناکف رخآ اررض ثدحأو
 ءاودلا اذه نأ ىلا ةراشإ « كيخآ ناعب بذکر دل هلوق نو . ىلامت هلا نذإب ار ءادلا ةدام بس تابرشلا

 لسملا برش ةدواع# هما مث نف ,ةدسافلا ةداملا ةرثدكل نك و هسفن ىف ءاودلا روصفل سيا ءادلا ءاقب نأر« نا

 بطو « یمابق وهو نانويلا بط  ناعو' بطلاو : ىباطخلا لاق . هللا نذاي أربو . كاذک ناكف « اهغارفتسال

 ام هنمو « برعلا بط ةقيرط ىلع اليلع نركي نمل ب یا هفصب ام رکا ناكو ىنراجت وهو دنملاو برعلا

 ذهني و قورعلا ىلا امب رس ىر ةرات لسملا نإ « بطلا ىف ةئاملا باک » بحاص لاق دقو . ىحولاب هيلع علطا ام نوكي

 نطبلا لهسي و ما-هطاا عفدي ىح اهعذلب ابجي ةدماا ىف قبب ةراقو ۰ اضباق ن نوکبف لولا رديو ءاذذاا لج هعم

 هدودصل ءربلا نقبتم يإل ىنلا بط : هريغ لاقو . ركنملا نم روصق اةلطم لوس هفصو راكناف . البسم نوكيف

 كللخو.. ةربلا تط لستم نم ضعإ نع افشا فاختر دقو « ةرجت وأ سدح هک | هريغ بطر « ىحولا نع

 ا-1 ءافش وه ینلا نآرقلا كلذ ىف ةلثمالا ربظأو , لوپقلاب هيقلتو هن ءاهشلا داقتعا فعض نم لمعتسملاب ماق عنال

 دزب ال لب . لوبقلاب قلتلاو دافتعالا ىف هروصقل هردص ءافش سانلا ضعبل لصع ال دقف كلذ عمو ۰ رودصلا ىف

 ال نآرقلا ءافش نأ اك« ةچيطلا نادبالا الإ بساني ال ةوبنلا بطف « هضرم ىلا اضمو هسجر ىلا اجر الإ قفانملا
 : لاوقأ ةمبرأ لمسنملا اذهل لسعلا لب هفصو ىف : یزو نبا لاقو . ملعأ هاو ؛ ةبيطلا بولفلا الإ بسانپ

 ( تان ءافش هيف ) هلوق ف ىأ « هقا قدص ه هلوقب راشأ كلذ 0 , ءافشلا ىف ابمومع ىلع ةيآلا لمح هنأ اهدحأ
 نم مهتداع نم فولأملا ىلع روكذملا فصولا نأ ىتاثلا . هللا نذإ ىنشف . لوبقلاب اهاقلت ةكحلا هذه ىلع ههن الف

 لمتحم عبارلا ۰ هریرقت مدقن اك ةضيه هب 0 كبذ هل ۳ نا كااثلا ۰ الك ضامالا ىف لسءلاب یرادتلا

 نافیعض عبارلاو ىئاثلاو.ىهتتا خبط يغب الوأ هرش هلماف + مغلبلا دقعي هناق برش لبق ما خبطب هرمآ نوكي نأ
 نوكمف ۽ « هئاعدو هفضو کرو ب ينل ملا ةكربب روك دملا لصع ءا ها نوکب نأ نأ وهو رخآ لاتحا ىناطحلا مالك فو

 لسملا : نيءافشلاب كيلع» م دوعسم نا ! هبیدح لوالا ديؤيو . اضيأ فیعض وهو « هريغ نون لعرلا كلذ ا

 . حيحصلا لاجر هلاجرو : وقوم امار ةيبش ىبأ نبأ هجرخأو ء عوفم کالا هجام نا هجرخأ « نآرقلاو

 اثینه عمجیف ءاملا ءام ذخأي مث السع هب رتشيلف اهقادص نم هتأرما نم بهوتسیاف مدحأ یکستشا اذإ د لع رثأو
 هللا قدص » هلوق نم ذخ وی : لاطب نبا لاق ٠ نسح دنسب ريسفتلا ىف متاح ىبأ نبا هجرخآ , اکراپم ءافش ائیرم
 الف ٠ 2 رش لوأ نم لیلملا ىربل كلذک ناک ول ذا « اهرهاظ ىلع لمحت ال ظامل لا نأ < كيخأ نطب بذکو

 :اضيأ لاتو . عارتنالا اذه فلكن قالو : تلق . ان اعم ىلع رصتقت ظافل الا نأ ىلع لد راركستلا دعب الإ رب
 ةياور ىف هلوق ىف :هريغ لاقو . ءادلا اهيف ىلاعت هقا ردق ىلا ةدملا متل فلختي دق ءافشلا هيف هللا لمحي ینا نأ هيف
 ءارلا رسكب اهوقي مريغو . زاجحلا لهأ ةذل یهو أرق نزوب رمهلار ءارلا حتفب « ًأرف هاقسف » ةورع ىلأ نب ديعس



 ۱۷۱ 0۷۱۸ - ۵۷۱۷ ثيدخلا

 لعأ هللاو « هللا هاذاعف ءاقسف ١ هرخآ ىف ىجانلا قيدصلا ىنأ ةياود ىف عقو دقو « لع نزوب

 نطبلا ذخأي كاد وهو . فصال اپ - 6

 نرخ لاف بارش نا نع حلراص نع دعس نب مها رپ انثدح هللا دم نب زبزملا ده ایزو -۷

 تالو یودعال : لاف هل هللا لوسر نإ » لاف هنع هللا يضر ةررهابأ نأ هريغو نمحرلا دبع نب ةداس وبأ

 لخدیف برجا ريمولا ىتأيف ءابظأا اهنأك لم رلا ىف نوک ىلبإ لاب اف « للا لوسر اي : یارعآ لاقق « ةماهالو

 نانس ىبأ نب نانهو لس ىلأ نع ی رهذرلا هاور ؟ « لوألا یدعآ نف : لاقق ؟ اهب رجیف اهنيب

 ةديبع وبأ لقن دقو , نيتحتفب وهو , رفصاا ريسفتب مرج اذک ( نطبلا ذخأي ءاد وهو رفص ال باب ) هلوق

 ةيح یه : لاقف جاجعلا نب ةيژر لأ هنأ ىرجلا دیبع نن سنوي نع هل « ثيدحلا بيرغ » ىف ىنثملا نب صعم :

 اوناكام مفصلا ىقئب دارملاق اذه لسف . برملا دنع برجلا نم ىدعأ یهو « سانلاو ةيشاملا بيصت نطبلا ف نوک
 ىربطلا حجر اذکو ٠ یودملاب ثيدحلا ىف نرق هنوكسل لوقلا اذه ىراخبلا دنع حجرو . یودعلا نم هيف هنودقتعي

 مت ءارلا نوكسو ةمجعملا مضب فوسرشلاو « رفصلا هفوس رش ىلع ضعب الو » ىثعألا لوقب هل دمشنسآ و لوقلا اذه

 رفصا اب دارلا : لیقو,هبحاص لتقف دبكلاوأ عاضلا ضع اء رف فوجلا ىف نوكي دود رفصلا و « علضلا : ءاق مث ةلمبم

 غرف اذا الإ نوكي ال تولا نأب عراشلا كلذ درف . هلتف هباصأ نم نأ نودةتعي اوناک ام ىن ىننلاب دارملا نكل ةيحلا

 لوق رفصلا ىف ليقو . ىربطلا هلاق « رفصال » ثيدح ةارر دحأ وهو راج نع ريسفنلا اذه ءاج دقو . لجالا

 « جملا باتك ىف مدقت ؟ مرحلا لحتست و رفص مرح تناك برملا نأ كلذو « رفص رمش هب دارملا نأ وهو ؛ رخآ

 نع یوم لوقلا اذهو : لاطب نبا لاق ء « رفصال »  لاع كلذلن كلذ نم هن واعفو اوناک ام درب مالسالا ءال
 لوالا نمو « هاقستسالا هنم نوكي ىذلا ءاملا عابتجا نمو عوجلا نم ذخأي نظبلا ف عجو اضيأ رفصلاو « كلام

 نمو ؛ ماعطلا نع الخ اذأ ءانالا رفص نور و « ةعرج ىأ معنلا رمح نم ريخ هللا ليدس ىف ةرفص و ثيدح

 ءاقستسالا هل لصح ىأ « ركسلا هل تعنف رفصلا هباصأ الجر نأ ه دوم-م نبا ثیدح ىف ةبرشآلا ىف قبس ام ىناثلا
 ىف امهنم لك ىودعلاو ةماملا حرش ىتآيسو . قبسام فالخ . هجتب ال اذه ىلع ثيدحلا لمحو ؛ ذيبنلا هل فصوف
 ةياود ىف عقو « هريغو نحرلا دبع نب ةلس وبأ یرخآ » هلوقو « ناسيك نبا وه ( خاص نع ) هلوق . درفم باب

 ىف هلوقو « ةريره ابآ عمس هنأ ثيدحلا اذه ىف لسم دنع ناسيدك نب خاص نع هيبأ نع دعس نب ميهاربا نإ بوقعي

 ال باب » یف كلذ یایسو « ةربره أ نع امهالک ىنعي : نانس ىبأ نب نانسو ةلس ىبأ نع یرهزاا هاور » بابلا رخآ

 كانه هيف ثحبلا ىتأيو « نانس ظفل نم ةلس نأ ظفل ليصفن هيفو « امجنع ىرهزلا نع بيعش ةياور نم « ىودع
 ١ ىلاعت هللا ءاش نأ

 بت | تاذ تسيسإب - ۲۹
 دبع نب هللا ديب ىنربغأ لاق ىرهثزلا:نع قاحسإ نع ریش نب باتع انربخأ دع اشو - ۷۸
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 ةشاكع تخأ یهو « يي هللا لوسر نمی اب ىناللا لو الا تارجاملا نم تناكو - نصا ت نب سیف مأ نأ هللا

 م ىلع « هللا اوقتا : لاقف « ةرذعلا نم هيلع تقاع دقو اس ناب ملكي هلا لوسر تن اهنأ هنر با - نصح نبا

 بتا تاذ اهنم « ةيفشأ ةمجم هيف ناف ىدنملا دوملا اذه كيلع ؟ قالعألا هذ نك ةالوأ نقد ٠ دير.

 - ةبالق یا ريشك نم بوبأ ىلع 5 » لاق دا ان دح م راع اشو — 6۷۲۱ مالا. ۹

 6 های رک رمضنلا نشو ةدلط انأ نأ نك نع ۱ باتکبلا ف اذه ناكو ت هيلع مىرقام هنمو « هب "ثدحام هنم

 )ور ندا » لاق كقام نب سأ نع ةبالف نأ نع توا نگ روصنم نب دام لاقو ٠ 6 هديب ةدلط وب هاوکو

 لوسرو بنا تاذ نم تیوک » سنأ لاق . « نذألاو ةلا نم اوق رب نأ راصنألا نم تبب لال کک نا

 « اوك ةجلط وبأو « تباث نب ديرو رضنلا نب سنأو ةحلط وبأ ىندمشو ؛ ى لیپ هلا
 [ 0۷۲۱ : ىف هفرط - ۰۷۱٩ ثيدحلا ]

 ىف ضرعب ام ىلع قلطي دقو ؛ عالضالل نلعبتسلا ءاشفلا ف ضرعب راح مرو وه ( بنجلا تاذ باب ) هلوق
 وه لوألا« اعجو ثدحتف عالضالاو ردصلا ین ىلا لضعلاو تافافصلا نيب نقتمت ةظيلغ حاير نم بنجلا ىحاوأ

 قبضو سدنلاو لاعسلاو یا : ضارعأ ةسمخ هيبسب ثدح و اولاق < ءایطالا هيلع ملكت یذلا قيةخا بنج لا تاذ

 نيب ثدحن ابن ةفوخلا شارمألا نه یهو ةرصاخلا عجر اضيأ بلا تاذإ لاقيو . یراشناا ضينلاو سفئلا

 ییدح ف بلا تاذب دارملاو « "ىلع ابطلسيل هوا ناک ام 0 لاق اذهلو 6 ماقسالا هیس نم مو ديكسلاو بلقلا

 : ىحبسملا لاق « ةظيلغلا جبرا هب یرادت ىذلا وه اييرق هلايب مدقت ا ىدنحلا دوملا وهو طسقلا نآل . ىناثلا بابلا

 ۽ ةيوطرلا لضف بهذيو ددسلا حتفیو حیرلا درطيو ةنطابلا ءاضعالا ىوقيو نطبلا سبع ضباق سباب راح دوعلا
 تقو ىف اس الو « ةيمغلب ةدام نع ةئمشان تن اذا اضيأ قيقحلا بنجلا تاذ نم طقلا عفنب نأ زوحيو : لاق
 هيلع قالعالاو اهدلو ةصق ف نص< تنب سيق مأ ثيدح امهدحآ : نیژردح بابلا ىف فلؤملا ركذ مع . ةلعلا طاطعنا

 ب باتع » هلوقو « لهذلا وه « دم انئدح و هلوا ىف هلوقو . نيوايب لبق هن ايب و كلذ حرش مدقت دقو « ةرذعلا نم

 ىررمجلا دشار ناوه نإ هخيشو مظع نزو ةمححعم و ةدح وه هوا و ةدح وم هرخآو ةي ةاذثمو ةلمب“ ۰ ریشل

 لاق » لئاقلاو طسقاا هاب ىدنملا دوملا ريسفت وه « هنأ یهو لاق . طسقلا ىنعي < تسکلا ديرب 0 هرخآ ىف هلوقو

 « یسودسلا نامعنلا وبأ لضفلا ن د وه ( مراع انئدح ) هلوق 6 سا ثيدح اما . ىرهزلا وه « ةما یھ

 ام هنمو هب ثدح ام هثم ةبالف فآ بتلك نم ) هلوق ۰ ىنايتخسلا وه ( بربآ ىلع .ىرق ) هلوق . ديز نبا وه داحو

 هلوق لدي ىنميمشكلا ةاور ىف عقوو . رنک ألا اذك ء ةيالق ىبَأ باتك یا ( باتكلا ىف اذه ناكسف . هيلع ءىرق
 ريغ » : « باتکلا ىف » هلوق دعب لیغامسالا دنع عقوو فيحصت وهو « باتکلا أرق » : « باتكلا ىف »

 (ةحلط ايأ نأ ) هلوق . كلام نبا وه ( سنأ نع ) هلوق. یداخبلا خس نم ءىش ىف هظفلا هذه رأ لو « عومسم
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 E هایرک) هلق . كلام ن سنأ مع وه رضنلا ن سلأو « ماس مآ سآ ةدلاو جوز لبس نب دیز وه

 ییعاعسالا دنعو . هل هترشابل هدح و ةحلط فال کلا بسن مث « هب امهاضرل اعم اميلا كسلا بسن ( هديب ةحلط وبأ

 ( دوصنم نب دابع لاتو ) هلوق . « تب اث نب دزو رضنلا نب سنأو ةحلط وبأ ندمشو و پوبآ نع رخآ هجو نم
 نيبف دانسالا امأ , نتملا ةبج نم ىرخخأو , دانسالا ةمج نم ةدئاق قيلعتلا اذهب دادأو « ملا و نونلان ىجانلا وه

 « ةياثتك نم هيلع هأرق ناك هنآ و « ةبالق يا نع ثيدحلا اذه بوبأ ذخأ ةروص هتياور ىف نيب دز نب داح نأ

 تاذ بيس ناک روکذلا ىلا نأ یهو < ةدايزلا نم هيف الف نا امأو . ةئعثملاب هتياور روصنم نب دابع قاطأو

 نب دابع ةياور ىفو « كلذ رضح نميف ناك تباث نب دیز ناو ی ها لوسر ةايح ىف ناك كلذ نأو « بنا

 اوقر نأ راصت لا نم تي لمال و هلل لوسر نذإ ثيدح یهو ؛ مهضءإ اهدرفآ هلرأ ىف یرخا ةدابز روصتم

 نم وهو « قلعلا عضوملا اذه یوس ىراخبلا ف - ةبلس وبأ هتينكو  روصنم نب دابعل سیا و ۰ نذالاو ةحلا نم

 ناک هنأ اييئاث ٠ ةيعاد نكي | هنکل « ردقا اب یر ةنأ اهادحإ : تابج ةدع نم «فاوملکت < نیمباتلا عابنآ راک

 لاق دقو . هفعض قلطأ نم مهنمو . ظفع ال ناك هانوأر امل ؛ ناطقلا ىح لاتو . هظفح ريغت دق هنأ ال ا؛ ۰ سادب

 نع ىرهوجلا ديعس نب ميهارب] ند ىلعي وبأ روکذلا ثيدحلا لصوو هك شکر نم ةلمج نم وه : ىدع نبا

 درفت : اممم لك ىف لاقو نيثيدح راربلا هقرفو ‹ كلذك ىليعامسالا دنع هيرو و هل وطب دابص نه ديعس نب ناحير

 مدقت دقو . ملا ىه « ىرهزالا هركنأو < ددشت دقو ملا فیقخت و ةلمرملا ءاحلا مضي هاو . روص:م نب دابع هب

 ةيقر امأو . باوبأ دعب « برقعلاو ةيحلا ةيقر باب » ىف اهكح ىلع مالكلا ىنأبسو « ىوتكا نم باب » ىف ابحرش
 رصحلا ىلع درب اذهو « عجو ام ناكاذإ نذالا ةيقر ف صخر ىأ « نذالا حجو دارلا : لاطب نبا لاقف نذألا

 صخر نوكي نأ زوجين ‹ ةمح وأ نيد نم الإ ةيقرال : لاق ثيح « ىوتكا نم باب » ىف روكذملا ثيدحلا ىف ىضاملا
 ۰ امهريغ نع قرلا زن دری مو « ةحلاو نيعلا ةيقر نم عفنأ ةيفر ال ینعاآ نوكب نأ لتح و 7 هنم عنم نأ دعب هيف

 یهو ةردأ عج هاو . ءار اهدعإ ةلمبا| نوكسو ةزمملا مضا « ردالا » هطبض هنأ لالعب نا نع یامرکلا كحو

 ىف ىليعامسالا دنع عقوو . ررحیلف « لاطب نبا بانک ىف كلذ رآ لو . ىنا ذاش بب رغ وهو ؛ لاق , ةيصخلا ةخفن

 « نذالاو د هلوقف اذه لعف « سفنلاو نيملا ةيقرب نذأو . ةحلا نم اوقر نأ , ظفلب روصنم نب داپع ةلا ور قابس

 هجولا اذه نم ةياور ىف ىليعامسالا داز نكن « نذإلا نم ضام لعف « نذأ » هلوق نم فیحصت ةقلملا ةاورلا ىف

 . كلذ ريغو « نيملا ةءقر باب و باوا دعب یتأیسو . لعأ قاف « سفنلاو نذالا نم قري تب اث نب ديز ناکو»

 بطظاخلاو « راج ثيدح نم ملص دنع كلذ عقو , مرح نب ورع لآ مث راصنالا نم تيب له صخر د هلوقو

 ةباحصلا باتک ىف هةمجرت ق هتنيب اک مرح نب ةراع pia كلذب

 ما هب دسیل ريصحلا قرح باپ - ۷

 مس نب لپ نع مزاح ىبأ نع یراقلا نح رلا دبع نب ”بوقمي انسلح ری نب دیس ازم # ۵۷۲۲

 ”فلتخت ىلع ناكو « ”هتيعابر تريكو هو داو ”ةضيبلا ل وللا سأر ىلع ترس ا » لاق ”ىدعاسلا

 ةراكم الا ىلع ديزي ما ”مالسلا اهيلع ةمطاف تار الف « ملا هبجو نع لست ”ةمطاق تءاجو « “نجلا ىف ءالا

 د



 بطلا باتک- ۱۷۶ ۷٩

 ماما ات ؛ ام فا لوسر سرج ىلع امتقصلأو اقر حأف_ريصح ىلإ تدع
 « قرحأ نم ةنال ريصحلا قارحإ باوصلاو : لاقف نيتلا نبا هركنأو . مه اذک ( ريصحخلا قرح باب ) هو

 وه « مدلا ةب دسيل و هلوقو ؛ هيجوت هل نكل : تلق . ةيذؤي ءىثلا قرح ومف قرحلا اماف لاق « قرح نم قيرحت وأ
 لالا ةعاض] نم سيل اذه نأ لا راغآ هلاکو ؛ هج ولا وهو عطق ىنعم «دسد نم وأ « مدلا یراجب ىأ ةلمبلا نيسلاب

 هذيختنل ناك ام ريصحلا كلذ انلع ول افددو : لوقب ىمي افلا نسحلا وبآ ناك دقو « ةحيبملا ةرورضلا لعفي ام | نال
 هلك دامرلا لب « مدلا ةدايز لطبت تقرحا اذإ اهلكر يصحلا نأ بطلا لهأ معز دق : لاطب نبا لاق « مالا عطقل ءا ود
 نأ هيف : بلپلا لاقو « دامرلاب ىوادنلا و ثيدحلا اذهل ىذمرتلا مجرت اذملو « ضبقلا هنأش نم دامرلا نال , كلذك
 « ةحتارلا بيطو ضیقل اب ةمولعم ىبف دعساا سيد نم ريصحلا ناك نإ ايس ال . مهدنع امولعم ناك دامرلاب مدلا عطق
 حرجلا ناكاذإ نوكي نأ یغینیف ال وا مدلا لسف امآ و « مدلا مزب بهذي ةحت الا بيطو « حرجلا ها وفأ دي ضبقلاف
 فيفحت هيف دامرلا : فيطالا دبع قفوملا لاقو . هيف بص اذا ءاملا ررض هعم نم الف ارئاغ ناک ول امأ , رئاغ ريغ
 نع رخآ هجو نم هجام نبأ دنع عقوو : مدولا باجو مدلا جيه اميز عذل ةوق هيف ناك اذا ففجنلاو 2 عذل ةلقو

 ۰ بابلا ثيدح خرش مدقت دقو « هيلع هدامر تعضوف قاخ ريصح ةمطق أقرب مل نیح هل تقرحأ » دعس نب لهس
 ىف هلوقو . دابجلا باتک ف ؛ دحأ موب حرج امل مدلا نم خي ینلا هجو ةمطاف لغ ىف دعس نب لوس ثيدح وهو
 «مدلا كسمتساف , ةياور قو « هجورخ لطب ىأ ةرمهو فاقب « أقرف » ثيدحلا رخآ

 e ار دوك

 مچ حبش ني یا سيصل - ۸
 هللا يضر رم نبا نع مفان نع كلام یئدح لاق بهو "نبا ىنث دح "ناملس نب 'ىحن اشو - ۳

 < ما ساب اهوئطاف « منج حيف نم یما : لاق يو یبلا نع د امهم
 چرا انع 'فيشك ا : لوقي هللا دبع ناكو : ”مفان لاق

 ركب یا "هتماب ءامسأ "نا , رذناا تاب ةمطاف نع ماش نع كلام نع م 6 هللا دبع شرم — ۷۸

 : تلاقو اهميج نيبو ابنی هين ءالا تذخآ ءا وددت “تح دق ةأرملاب "تین اذإ تناك امهنع لا يضر
 « ءالب اهن نأ ان مای یھب لا لوسر ناک

 : لاق لب ىنا نع» ةشئاع نع ىبأ ىنربخأ ماشه انثدح ىع انث دح 'یئلا نب دمحم او - ۰
 » ءاملاب اهود را ¢ موج حيف نم ایما

 مدج نع ةعافر نب ةبابّع نع قورسَم نب ديعس انثدح صوحالا وبأ انث"دح د دسم اشو - ۹

 « ءاملاب اه رد راف ¢ مج چ وف ند !ىمحلا : لوقي و ىنلا تعم و لاق جد لب مفا ر

 رخآ عفار ثيدح ق فاسو ‹ ةلميم اهدعل ةين امحتلا نوكسو ء املا حتفب ) rr حيف نم یا باب ( هلوق
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 دارلاو « ینمع اهلكو ءاحلا لدي ءارلاب « روف و ظفلب رانلا ةفص ىق هثیدح نم مدقتو « واولاب « حوف نم » بابلا
 مسج ىف لصاحلا بپلاو « ةقيق ليقف مرج ىلا ابن ىف فاتخاو . هركذأس اکعاونآ یملاو . هجموو اهرح عوطس

 نم ةذللاو حرفا عاونآ نأ اك « كلذب دابعلا متعیل ا-ضتق: باپسآب اهروهظ هللا ردقو < مرج نم ةمطق مومحا

 « نسح دنسب ةشّلام ثيدح نم رازبلا هجرخأ ثيدح ىف ءاج دقو . ةلالدو ةربع رادلا هذه ىف اهربظأ « ةنجلا مسن
 ظح یا و بابشلا دنسم ىف دوعسم نا نعو « ىتاربطلا دنع ةناحمر ىبأ نعو ٠ دحأ دنع ةمامأ ىبأ نع بابلا فو

 ۽ نيسفنب امل نذأ هقا نأو مبج حیف نم را ةدش نأ دار الا الا ثيدح ىف مدقق اک اذهو « رانلا نم نمواا

 نأو + راثلا رح ةدش ىلع ضوفنلل ایت ميج رحم هبش یا رح نأ ىنعملاو ؛ هييشتلا دروم درو ريخلا لب لیقو
 لوآلاو دار الا ثيدح ىف كلذي ليق اک اهرح نم ابنم برق نم بدصإ ام وهو ابحي ةيدش ةديدشلا ةرارحلا هذه

 لوألا ثيدحلا : تیداحآ ةمبرأ هيف فصلا ركذو . بابلا رخآ ىف رمع نبا لوق هديؤيو . ملعأ هتاو « ىلوأ

 نمحرلا دبع قيرط نم قئاسفلا هجرخأو . لسم اذکو : كلام نع بهو نب هللا دبع قيرط نم هجرخأ ربع نبا ثيدح
 ناو بهو نباالا « أطوملا و ف كلام بامحأ نم هورب ۸ : « تآطوملا » ىف ینطقرادلا لاق « كلام نع مساقلا نبا

 الو بمصم وبأ الو یتعقاا الو نعم ةب تاب لو : لاق ؛ دراد نب ديعسو ريفع نب ديعسو ىعفاشلا امهمبات و مساقلا
 « كلام نع بغصم ىبأ ةءاور نم هبيرقت ىف انخیش هجرخآ دقو « ىصقتلا ىف بلا دبع رر١ لاق اذكو . یهتنا ديكب نبا
 ¢ كلام نعمساقلا نبا قيرط نم صخلملا جرخأ اما یمب اقا و « ىسباقلل صخلملا ىلع هيف دمتعا هن 9. هنم لوهذ وهو

 ةحيضأ هيلع تهب دقو ؛ سنجلا اذهنم هنع ىلاعت هللا افع اذخیشا دين اسالا بيرقت ىف هيلع ترثع یی دح ىناث اذهو"

 قيرط نم ىنطةرادلا هجرخآ و ,یعفاشاا نع ةلءرح ةباور نم ىل عامسالا و ىنطقرادلا هجرخأ دقو « لعأ هتلاو ىلاعت هلل

 يح نب ي ةياور ىف سيل هلال دیبقلا » ىف ربا دبع نبأ هجرخم ماو « دواد نب ديعس قيرط نمو « ريفع نب ديمس
 ةياور ىف مدقتو « .افطالاب سا ةزمه مث ةروسکم ءافو ةلمپم ءاط مث عطف ةزمچ (اهوئفطاف) هلوق . لعأ هللاو « ىبللا
 ءارلاو لصو ةزمج اهطبض ىف روبشكملاو « اهردرا » ظفلب قلا هدب نم رانلا ةفص ین عفان نع رمع نب هللا ديبع

 لاق « امترارح تنكلا ىأ دلت اهلتفأ ااتف نزوب ادر اهدربأ یجلا تدرب لاقي ؛اهرسك ىكحو « ةمومضم

 ۱ : ةساحلا رعاش

 درتبآ مولا ءاقم وحن تلبفا یدیک ىف بلا بيف تدجر اذا
 دقت هاشحالا ىلع رانا نف هرهاظ هالا درب تدرب ینبه

 هنخسآ لثم ؛ ادراب هريصف هجلاع اذا ءىثلا دربأ نم ؛ ءارلا رسكو ةح وتفم مطف ةزموب ةياور ضايع ىكحو

 ةر ره نأ ثيدح ىف ( .املاب ) هلوق ۰ ةئيدر ةغل ال : ىوهوجلا لاتو . ىباطخلا اهلا راشأ دقو « انخس هريص اذإ

 یضم اک « مرمز هاب و سابع نبا ثيدح ىف عقوو ؛ دحأ دع ةر كثردح ىف هلثمو «ددابلا ءاملاب » هجام نبا دنع

 تنكو دحأ ةياود قو « ىلا یتذخآف 6٤ سابع نبا سلاجأ تنك » لاق اب ةرج ىبأ ةياور نم راذلا ةفص ىف
 هللا لوسر ناف , مومز ءا اهدربأ : لاق «ىجلا تلق ؟ كسبح ام : لاقف امايأ تهتحاف سايع نبا نع ساثلا عفدأ

 ىبأ قيرط نم ىراغخبلا ةيوار ىف اذك . مامه كش « مرز ءاع وأ ءاملاب اهودرباف منبج حيف نم ىحلا : لاق هِي



 بطلا باتك ب ۱۷۳۹

 نبا كلذ ىلا بهذ نمو ٠ هيف هيوار كدا اديق سيل مزمز ءام ركذ نأب لاق نه هب قلعت دقو ٠ مامه نع یدقملا ماع

 هبجرخأ اذكو ؛ كشي مو « مزمز ءاع اهودرباف  مامه نع نافع نع ده ةياور ىف عفو هنأب بقعتو . مةلا
 مدارا دعب نابح نبا هل مجرتو . کاردتسا ىف مو م املا ناک ناو ٠ نافع ةءاور نم م ام لاو نابح نباو ىتاسنلا
 مرمز ءا د ر یا ةدش نأ وهو « هلبق ىذلا ثيدحلا ىف لمجلا ءاملل رسفملا را یکذ » لاقف ربع نا ثيدح
 نأب - هيف مزمز ءام رکذ ىف كشال نأ ردقن لع - بقءت دقو , سابع ۱ ثيدح قاسو « هاملا نم هريغ نود

 كلذ قخو . ةداحلا دالبلا لهأب ملا لصأب باطخلا صخ اك « مهدنع مزمز .ام رسپتل ةصاخ هم لهال باطخلا
 لاستغا : لاق نأب ثيدحلا اذه ىلع ءایطالا .افخ. ضم ضرتعا : هبت نمو ىناطخلا لاق . سانلا ضعب ىلع
 نوكسيف مسجلا لخاد ىلا ةرارلا سكميو راخبلا نحو ماسلا عمم هنال ۰ كالا نم هب رقي رظخ ءالاب م ومحل ا
 ةرارحلا تنقحاف ىمحلا هتباصأ امل ءاملا ف سمفناف ملعلا ىلا بسني نم ضعب طاغ : ىباطخلا لات « فلت اببس كلذ
 ىف هعقوآ او , هركذ نسحال اًديس الوق لاق هتلع نم جرخ الف « هکسلهت تداك ةبعص ةلع هتباصأف هندي نطاب ق
 نم الوأ هل لاقف « ربا قدص ىف باتم ردص نع ردص لاکسشالا اذه نأ باوجلاو « ثيدحلا یتمع هلبج كلذ
 ىف امئاو « لسفااب ابصاصتخا نع الضف ةيفيكلا نايب حيحصلا ثيدحلا ف سيلو لاستغالا ىلع مالا تامح نبا
 ءاملا ىف مومم لكنامغنا نأ بطلا ةعانص تضتقا وأ دوجولا رهظأ ناف ءاملاب ىمحلا ديربت ىلا داشرالا ثيدحلا
 كلذ نع ثحبیلف ٠ عفني هجو ىلع ءاملا لامتسا علي دصق امئاو , دارملا وه سيلف هرضي هندي عيج ىلع های] هبص وأ
 مهنا رخآلا ثيدحلا نم ربظ دقو « قاطأو لاغالاب نئاعلا ءرمأ ىف عفو اك وهو . هب عافتنالا لصحيل هجولا
 هتعنص ام ىمحلا دی رث ةيفيك هياع لمح ام ىلوأو « ةصوصخم ةمفيك ىلع لاستغالا دارأ امإ]و « لاستغالا قلطم درب

 ةرشنلا باب نم كلذ نوكيف هب وثو ةيذب نيب املا نم اثيش مومحملا ناب ىلع شرت تناك اهئاف « قيدصلا تنب ءامسأ
 لعل و « !هريغ نم دارملاب لعأ زا ینلا تيب مزالي ناك نم یھ یل ءامسأ لثم اميسالو یاحصلار « ايف نوذأملا

 : ىرزاملا لاقو . هبهترت عيدب نم اذهو « روكذملا رع نبا ثيدح بقع اید ىراخبلا داريا ىف رسلا وه اذه
 ريصإ مث ةعاس يف هءاود ءىثلا نوكي ضیرلا نأ ىح « ليصفتلا ىلا اجایتحا مولعلا شک أ نم بطلا لع نأ كشالو
 اذاف « ريثك كلذ لثمو ۰ هجالع ريغتيف الثم هجارم ىم< بضغ نه هل ضرعي ضرامل . ايات ىلا ةعاسلا ىف هل ءاد
 ءابطالاو « لاوحالا رئاس ىف هريغل وأ هل هب ءافشاا دوجو هنم مزلب ملام ةلاح ىف ءىشب صخشا ءافشلا دوجو ضرف
 فولأملا ريثاتلاو مدقتملا ءاذغلاو ةداملاو نامزلا و نسلا فالتخاب هجالع فلتخي دحاولا ضرلا نأ لع نوم
 هناي باجيف « دسجلا عیج ىفلاستغالاب حیرصتلا دري نأ ريدقت لعو : اولاق . مدفنام وحن ركذ مث . عابطلا ةوفو

 صوصخم ددعب صوصخم تقو ىف نوكي نآ لمتحو : ديعب وهو « ىمحلا عالقإ دعب عقب هنأ دارأ نوكي نأ لمتحي
 :یزمرتلا جرخأ دقو . بطلا لما مالك عيمج كلذ دنع لحوض, و « ىحولاب !ماع ب علطا ىتلا صاوخلا نم نوكيف
 رهن ىف عقاتسي ٠ ءاملاب هنع اهتفطیلف  راذلا نم ةمطق یهو ىمحلا 6 دحآ باصا اذإ , اعوفرم ناب و ثيدح نم
 « سمشلا عولط لبق حبلا ةالص دعب « كلوسر قدص و كدبع فشا ميلا ؛ هقا ¬ : لقءا و هتيرج لیقتسب و راج

 اعست زواجت داکنال اهناف, , عسقف الإو « عبسف الإو . سمت أري مل ناف « مايأ ةثالث تاسمغ ثالث هيف سمغنیل و
 ضعبل نوكي نأ لمتح و : ل5 . هبف فلت ةعرز نب ديعس هدنس فو : تاق . بيرغ یذمرثلا لاق « هللا نذاب
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 ب هب اخ ناف . هجوأ اذهو . ضعب نود صاخشالا ضءبل « ضعب نود نك املا شیپ ىف « ضعب نود تاما

 «اوبرغوأ اوقرش نكلو لوبالو طئاذب ةلبقلا اوليقتسنال د لاق اک اصاخ نوكي دقو « رثك الا وهو اماع نوكي دق

 مد بقت ا امت” لعو ة وبنلا ةئيدملاب ناك نمل صاع وه لب ضرالا لهأ عیمب اماع سیا « اوبرغوأ اوقرش » هلوقف
 تايملا رثك | ناكذا مالاو امو زاجحلا لهأب اصوصخع نوکی نأ لمتح اذه كلذکف « ةرابطلا باتک ىف هرب رفت
 ةرارح ىمحلا نآل «الاستغاو ابرش درايلا ءا امعفنر هذهو « ةرأرحلا ةدش نع ةن داحلا 2.ضرعلا نم محل ضرعق ىلا

 یهو ةيضرع : نامسق یهو « ندبلا عيمج ىلا قورملا ف مدلاو حورلا طسوتب هنم رشتنتو بلقلا ىف لمتشت ةيبرغ

 ۱ عاونا ةثالث یهو ةمضرمو « كلذ وو دی دشلا ما وأ سمشلا ةرارح ةباص) وأ ةكرح وأ مدو نغ ةثدادلا
 ق ابلاغ حقت األ موب ىمح ىبف حورلاب ابقلعت أدبم ناك ناف ۰ ندبلا عيمج نخسيام امن مث « ةدام نع نوكتو

 طالخالاب امةلعت ناك ناو ؛ اهرطخأ یهو قد ىمح ىبف ةيلصألا ءاضعالاب ابقاعت ناك ناو « ةئالث ىلا اهتراهتو موي

 . بيكرتلاو دارفالا ببسب ةريثك فانصأ ةروكذملا عاونألا هذه تمحو , ةعبرآلا طالخالا ددمب یهو ةينفع تيم

 جاش اي دربملا الا برشو درابلا ءاملا ىف ساهننالاب نكست اهناف لوالا عوللادارلا نوكي هنأ زوجيف اذه ررقت اذاو

 بصخ محلا نسح اب اش نأول ,ءربلا ةلمح باتکد ىف سونءلاج لاق دقو ءرخآ جالع ىلا امحاص جاتح الو هريغب و

 ركب وبأ لاقو .(0)كللذب عفتفيال ىلا ىبتنم دنع ظیقلا تقو هيف حبسوأ دراب ءامب محتسا مرو هئاشحأ ىف سيل ندبلا

 ناف « هبرش عفنی درابلا ءالا ناف قتفالو فوجلا ف مروالو نيب جضنلاو ةداح ىخلاو ةي وق ىوقلا تناك اذا : ىزارلا

 مهلا نبا لزت دقو . هيف هل نذؤيلف الاستغا درابلا ءاملا لاعتساب اداتعم ناكو !راح نامزلا و ندبلا بص. للعلا ناک
 ةصل الا بغلاوأ ةيضزعلا ىجا ىف ةراحلا دالبلا ف فيصلا لصق ىف عفنت ةفصاا هذه : لاقف دويقلا هذه ىلع نابو ثيدح

 ام دربأ تقولا كلذ ىف املا ناف . هللا نذاب امتفطيف «ةدسافلا دارملاو ٠ ةئيدرلا ضارعالا نم “ىش الو اممم مروال ىلا

 : لاق « ءاوحلا در و نوکسلاو مولا بقع هن وک-ا تقولا كلذ ىف یوقلا روفوو « سمشلا ةاقالم نع هدعبل نوكي

 :اولاق . ملأ هاو  ةراحلا دالبلا ىف اس الو ابلاغ ةداحلا ضارمالا ةرارح ايف عقب ىتلا یه ایا راشآ ىتلا مايالاو

 دقو « نيتيكوأ لاحت مل برف حبس نم ىلع اوبص » لاق ا هتلع ىف درابلا ءاملا گز هلامتسا ثيدحلا ىف ررکت دقو
 راذيلا هجرخأ ,لساغاف هنرف ىلع اهغرفأف ءام نم ةبرقب اعد مح اذا شلي هقا لوسر ناك» ةرمس لاقو : هحرش مدقن

 رحسلا نم درابلا ءاملا نم هيلع نشيلف كدحأ مح اذا » سفأ لاقو . فيعض وار هدنس ىف نكسلو « كاملا هححصو

 هلو ‹ ىوق هدنسو عاجلا هحتصو « طسرالا ١ ىف تاربطلاو بطلا ىف می وأو یواحلعلا هچرخآ « لاما ثالث

 لاقو « هقیرط نم بطلا ىف معآ وبأو هدنسم ىف نايفس نب نسحلا هجرخأ ديعس عنب دلاخ مأ ثيدح نم دهاش
 ل هوصو « نأذشلا ىف هالا اهل اودريفضرالا ىف هللا نج یهو « تولا دئار ىملا » هعفر عقرملا نب نجرا دبع

 لي أتلا درت اهلك ثيداحالا هذهو . ىتاربطلا هجرخأ « مهثع بهذف اولعفف لاق . ءاشعلاو برغملا نيناذآلا نيب ايف

 لئاق لمح ینلا نظأ : عقلا نبا لاق ۰ هب ةفدصأا اهودربأف هلوةب دارملا : لاق ةنأ ىرابنالا نا نع ىباطخلا هلقن یذلا

 ال هنأ كف ۰ لمعلا سنج نم ءارجلا نال نسح هجو هلو . اذه ىلا لدعف ىلا ىف ءاملا لامعتسا هيلع لكشأ هنأ اذه

 هب دارلا امأو « هتراشإو ثيدحلا هفف نم ذخؤي اذه نكل و « هنع ىلا بيم هللا دخآ ءاملاب ناشطعلا بيمل دخأ
 لوقي ) زع نبا ىأ ( هللا دبع ناکو عفان لاق ) هٍوق .لعأ هقاو « مدقت اک ةقیقح ندبلا ىف هلامعتسا وهف لصآلاب

 يرايق مدا 9 ۱۰ جرس س م



 بطلا باتكك - ۷۹ ۱۷۸
 ته د تا اد ست و و و و

 نم ىلا لصأ نوک نم مهف رع نا نأكو « هلق ىذلا دئسلاب لوصوم اذهو « باذعلا یا ( وجرلا ان فشكا

 ىف ةدايزو هب ون افکت نمولل نوكيف : هلع فالتخاب فلتخ بيذعتلا اذهو : اب بذع هتباصأ نم نأ موج

 ةيفاعلا بلط ةيعورشمل باوثلا نم هيف ام عم هفشك ربع نبا بلط امو . اماقتنا و ةيوقع رفاكللو ؛ قبس اک هروجأ

 هاو « هيلع قشر ءیش هبيصو نأ ريغ نم ۰ هباو مظعيو هدبع تاتیس رفکی نأ ىلع ردات وه ذا « ةناحيس هللا نم

 همع تنب یه یب زا نبا ىأ رذنملا تنب ةمطافو < ديبزلا ن ةورع نبا وه ( ماشه نع) هل « قافا ثيدحلا . لعا

 ةين اتحتلا نوکسو مبجلا حتفب ( ميج نيبو ا ) هلوق ٠ امم امهيوبآل امهتدج رکب یا تنب ءامسأو ءهتجوزو
 ق همه د لسم دنع ماشه نع ةدبع ةياور فو . قوطلا و ملاك بوثلا نم اجرفم نوكي ام وه : ةدحوم اهدعب

 ديدشأ و ةدحوملا حتفو هلوآ مضب رذ فال اور قو « ةفيفخلا ءارلا مضو هلو حتفب ( اهدرن نا ) هلوق ۰ « ایج

 ثيدحلا . « مرچ حیف نم اهنا لاقو » هتباور ىف ةدبع داز , ةعوطقم ةزمج دربأ ةءاور ینمع وهو « ديزيتلا نم ءارلا
 بقع هذه هتراور دار اب راشأو ۰ اضیآ ةورع نبا وه ماشهو . ناطقلا ره ( ی ) هلوق 3 ةثئاع تبدح یا املا

 عبارلا ثيدحلا . نیفاسا ةر اغم ةنيرقب ۰ نادانس] نتملا اذه ىف هل لب < ماشه ىلع افالتخا سيا هنأ ىلا والا

 نم راثلا ةفص ىف مدقتو ۰ وا ولاب 5 حوف نم » ىسخرسلا ةياور ىف ( نهج حیف نم ) هلوق ؛ خدخ نب عفار ثيدح

 « کنع» ةدايزب « کنع اهودر أف , ظفاب كانه مدت و « ىنعع ارلكو « روف نم و ظفلب هجولا اذه نم قلا ءدب

 انه روکذلا دنسا اب صوح الا ىبأ نع یرسلا نب دانه نع هتياور ىف لسم اهداز اذدكو

 و 1 ره ت ۲

 هعالت ال ضرا نم جرخ نم تسيسصإل - ۹

 كلام نب سنآ "نأ ةداتق انا لح ”ديعس انثدح میرژ نب ليزر ان دح اح ن ىلعألا دبع ازم - ۷

 : اولاقو « مالسالاب اولکتو ؛ كَم هللا لوسر ىلع اومدق ةنيرعو لكم” نم - الاجر وأ  اسان نا » مپ دح

 1 و ۰ وه سم اط ک
 «عاربو دو ذب ملل هلأ لوسر مل صاف ۰ ةنيدملا اومخو: هاو . فير لهأ نكسن لو عرض لهآ انك انا هللا ىبناي

 مهمالس] دعب اورفك قارحلا ةيحان اوناک یتح « اوقلطناف . املاوبأو اهماهلأ نم اوبرشيف هيف اوج رخت نأ ممأو

 اورتسف مهب أو « مرانآ ىف بلطلا ”ثعَبف « إب ىنلا مابف . دون اوقاتساو « هب هللا لوسر عار اولتقو

 « ملاح ىلع اوتام یتح ةرحلا ةيحان ىف او رو « مهيأ اومطقو « مهتیهآ

 وهو « لبسف هلاممتسا رثک مث زمحلاب هلصاو « ةروسكم ةيناتحتب ( هال ال ضرأ نم جرخ نم باب) هلوق 0.
 داشآ هنأكو ءابيرق اهلا ةراشالا تمدقت دقو ؛ نييفرعلا ةصق هيف رك ذو . ىنعمو انزو ةقفا لا ىأ دلاب ةمءالملا نم
 ام ]و . هموع ىلع سيل نوعاطلا اف عفو ىلا ضرالا نم جورخلا نع یہا ف هذعر هدروأ ىذلا ثيدحلا نأ ىلا

 ىلاعت ءاش نإ هرب رقت یتآیس اک هنم ارارف جرخ نم صوصخ وه

 نوعاطلا ىف ”ركذي ام اپ - ۰
 يمس نب مهادإ تمم لاق تباث ىبأ نب بیبح ىنربخأ لاق ةبمش انثدح سمع نب ص نح اشو - ۸ و 5 ۳ هے ا



 ۱ ۱۷۹ ۵۷۲۱ - ۵۷۲۸ ثيدحلا

 اذإو « اهولخدن الف ضرأ ىف نوعاطااب مس اذا » لاق الم ىلا نع ادعس ثدحي ديز وب هناسآ تدب لاق

 « ممن : لاق ؟ هر كني الو ادم ثدحب "تمس تنأ تاقف « اهنم اوج رخ الف اه منو ضرأب مقو

 نب نحرلا دبع نب ديلا دبع نع باش نبا نع كلام انربخأ فسوي "نب هَل د» اثر - ۹

 باطحلا نب رع نا » سابع ن هللا _دبع نع لفو نب رثرالا نب هّقا دبع نب هلا دبع نع باطحلا نب رديذ

 - هباحصأو حالا نب ةديبع وبأ - دانجالا هارصآ هیقل غْرَسب ناك 000 ىلإ جرخ هنء هللا ىضر

 « مهاعدف « نيلوالا نيرجاهملا ىل "مذا : مع لاقف سابع نبأ لاق ٠ ماشلا ضرأب ”مقو دق ءابولا ن ا

 نأ یر الو « صال اتج رخ دق مهضعب لاقف : اوفلتخاف « ماشلا ىف عفو دق ءابّولا “نأ مربخأو « مراشتساف

 . ءابولا اذه ىلع مهّمدقن نأ ىر الو « يلب للا لوسر ”باحصأو سان ةيقب كمم : مهضعب لاقو . هنع مجرت

 اوفلعخاو «نيزجاهملا ليبَس اوككسف « مراشتساف «مهنوع دف راصنالا ىل اوعا: لاق مث . ىنع اومفترا : لاقف

 «حشفلا ةرجا سم نم شبر ةخييشَم نم انه اه ناك نم ىل مدا : لاق مث . ىنع اوسؤترا : لاقف . مهفالتخاك

 ىف مع ىدانف . ءابولا اذه ىلع مهمدقت الو .سانلاب مجرب نأ یرت : اولاقق نالجر هيلع مهنم فلتخي لف مهتوعدف
 لاق ؟ هللا رّدق نم ارارفأ : حارجلا نب ةدببع وبأ لاقف ٠ هيلع اوحبصأف « ربظ ىلع حيصم ىفإ : سانلا
 ايداو تبه لبإ كل تناك "نإ تيأرأ . هللا رّدق ىلإ هللا رّدق نم فف معن « ةديبع ابأ اياهلاق ریغ ول : رمس

 ٠ ةتيعر ناو هل رد اهنيعر ةبیصطا ”تيعر نإ سیل « ةبذَج ىرخالاو « ةيبرح امادحإ : ناتو 4
 اذه ىف یدنع نإ : - لاقف هتحاح ضع ف ia ناكو فوغ ن نما ديع ءا لاق ؟ نا ردقب اهتيعر ةبدحلا

 يلج اروع و يك منأو ضرأب عقو اذإو «هياع اومدقت الف ضرأب هب مع اذإ : لوقي هب نا لوسر تنعم ءاذع
 « قّرَصنا م« «”رمع هللا دمحف لاق . هنم ارارف

 1٩۷۲۴[ « ۰۷۳۰ : ىف ءافزط _ ۰۷۲۹ ثيدحلا ]

 “رع نآ » رماع نب هللا دبع نع بارش نبا نع "كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع ازم - ۰

 هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلا دبع هربخاف « ماشلاب عفو دق ءابولا "نأ هاب رسب ناك ام « ماشلا ىلا جرخ

 « هنم رارفر اوجرخت الف اهب متأو ضرأب عفو اذإو « هيلع اومدقت الف ضرأب هب منم اذإ : لان ديكو

 لاق هبع 1 ضر ةريره فأ نع رجلا معنا نع "كلام انريخأ فو "نب هلا ادع اشو ب مايا

 « نوعاطلا الو حبسملا ةنيدملا لخدمال : ي رفا لوسر لاق »



 بطلا باتک -۷< ۱۸۰

 تلاق نيروي "فب ةصفح ىنتث لح صاع انئ لح ردحاولا "دبع اد لیماع| نب یسوم اشر = ۰۲
 : هب هللا لوسر لاق : لاق . نوعاطلا نم : تاق ؟ تام "مع ىح : هنع هللا ىضر كلام نب ”سنأ ىل لاق »

 « لس " لکل ةدابش نوعاطلا
orنوطببأا» لاق دا نع ”ةريره ىبأ نع ملاص ىبأ نع زی نع كلام ند مصاع وبأ عض —  

 « ديبش نومطلاو « ديهش

 نع هب اولدم « نمطلا نم لوءاف نزوب نوعاطلاو . هطرش ىلع حصي ام ىأ ( نوعاطلا ىف ركذي ام باب ) هلو
 ةياصأ اذاو , نوعاطلا هباصأ اذإ نیمطو نومطم ومف نعط لاقی و  ءابولاك ماما توملا ىلع الاد هوعضوو هلصا
 نوعاطلا : , ةياهثلا د بحاص لاقو . ءابولا نوعاطلا : ليلخلا لاقو , ىرهوجلا مالك اذه ‹ نومطم وبف خرلاب نعطلا

 عجولا نوعاطلا : ىبرعلا نب ركب وأ لاقو . ناد لاو ةجزم لا هب دسفن و « ءاوملا هل دسفي ىذلا ماعلا ضرملا

 ضرم وه : ىجابلا ديلولا وبأ لاتو . هلق ةعرسو هباصم مومعا كلذ ىمس , ةعذلاك حورلا ءنطي ىذلا بلاغلا
 فالخم ادحاو میضیم نوكيو « سانلا ضارمأ نم داتعملا فالخم ۰ تارجلا نم ةمج ىف سانلا نم ريثكلا معي
 ددسجلا نم یط لك قر عاقرألا نم جرخت ةبح نوعاطلا : ىدوادلا لاقو . ةفلتتع ضا مالا نوكستف تاقوالا ةيقب

 تيمسف « ضا مالا موم ءابولاو « دسجلا ىف ةجراخلا حورةلا نوعاظلا لصأ : ضايع لاقو . ءابولا هنأ حيحصلاو
 ءابو نأ كلذ ىلع لد و ؛ لاق . انوعاط ءابو لک سیل و ءابو نوعاط لکف الاو « كالحلا ىف اهب امثل انوعاط
 : زلا ديع نبا لاقو . نجلا رخو نوعاطلا نأ ثيدحلا یف درو امر« ان وعاط ناك ١ ] ساوم ىف عفو ینلا ماشلا

 ىف یوونلا لاقو ۰ هللا هاش ثيحو عباصالاو ىديالا ف جرخم دقو ٠ طابالاو قارملا ف جرخت ةدغ نوعاطلا

 وهو : ىلوتملا لاق . هخافتناو مدلا ناجيه وه : نورخآ لاتو . وضع ىلا مدلا بابصنا نوعاطلا ليق : «ةضورلا »
 - ىلا عم مدلا نم ندبلا عيج خانا وه : ىلازغلا لاقو .همل طقاستو هؤاذعأ تلكأت هباصأ نم « ماذجلا نم بيرق
 . : هبيذهت ىف اضيأ ىوونلا لاقو . وضءلا كلذ بهذب دقو ؛ رم و خفتتيف « فارطالا ضعي ىلا مدلا بابصنا وأ
 « ةردکةيجفنب ةديدش ةرمح رمح وأ رضي وأ هيلاوح ام درسیو ٠ بحل عم جرخم « ادج لوم مروو رب وه
 ٠ دسجلا راسو عباصالاو یدب لا ىف جرخ دقو , طابالاو قارلا ىف ابلاغ جرخيو « ,قر ناقفخ همم مو

 ةوخرلا مضاواا ىف ثدح الات امرو ثدحت ةي ةدام نوعاظلا : انيس نب ىلع وبأ مهنم ءابطالا نم ةعاج لاقو
 لئام "یدر مد هیبسو : لاق . ةبنرآلا دنع وأ نذالا فلخ وأ طبالا تحت نركد م بلغأو ۽ ندبلا نم ناغلاو

 "قلا ثدحيف ةئيدر ةيفيك بلقلا ىلا ىدؤ؛و هيلي ام ريغي و وضءلا دسف» ىم رهوج ىلا لیحتسپ داسفلاو ةنوفعلا ىلا

 ف عقب ام هژدراو 0 عبطلاب فعضأ ناك ام الا ءاضعألا نم لبق ال هتءادرل وهو ۽ ناقفلا و یار نايثغلاو

 ىف ءابولا دنع رثكنت نيعاوطلاو . رفصالا مث رمحالا هبلسأو , هنم لسب نم لق هنم دوسالاو . ةيسيئرلا ءاضعألا

 حورلا ةدام وه ىذلا ءاوغا رهوج داسف وهف ءابولا امأو « سكعلاب و ءاب و نوعاطلا ىلد قلطأ مث نمو « ةثب ولا دالبلا
 اهني مرو هتقيقح نأ لصاحلاو . هفيرعت ىف ءابطألاو هقفلا لهأو ةغالا لهأ مالک نم انغلب ام اذهف : تلف . هددمو
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 ءاوح لا داسف نع ةئشانلا ةماعلا ضامالا نم كلذ ريغ ناو « هدسفیف وضع ىلا مالا بایصلا وأ مدلا ناجيه نع

 ءابولا رياغي نوعاطلا نأ ىلع ليلدلاو « توملا ةرثك وأ هب ضرملا مرمع ىف امهك ارتشال زاجلا قيرطب ان وعاط ىعسي

 أب وأ ىهو ةئيدملا انمدق » ةشئاع ثيدح ىف قبس دقو , ةنيدلا لخديال نوعاطلا نأ د باولا ىيداحأ عبار ىف ىن أيس ام

 تمدق » دوسالا ىبأ ثيدح نم زئانجلا ىف قبس امو « ءابولا ضرأ ىلا انوجرخأ - لالب لوق هبفو - هللا ضرأ

 قو « ةنيدملا اوخوتسا مآ ةرابطلا ىف نیینرعلا ثيدح ىف قبس امو « اميرذ اتوم نوتومب مهو رمع ةفالخ ى ةنيدملا
 نأب لوالا ثيدحلا حرص دقو .ةنيدملاب ادوجوم ناك ءابولا نأ ىلع لدب كلذ لكف « ةّئبو ضرأ اهنإ اولات مهنا ظفل
 لهأ لاق . زاجلا قيرطبف انوعاط ءابو لك ىلع قلطا نم نأو « نوعاطلاريغ ءاب ولا نأ ىلع لدف املخد ال نوعاطلا

 ىبف مضلاب و ؛ ةثب و ىبف حتفلاب تب رو , ةثبوم ىف ضرالا تأبرأ لاقي ۰ ماعلا ضرلا وه ءابولا : ةخللا
 ىف ملكست نم رثك الو ءابطالا 4 ضرعتي مل ىذلا نوعاطلا لصأ ءابولا نم نراطلا ةب قرتفي ىذلاو . ةءوب وم
 مدلا ناحيه نع أشني نوعاطلا نوک نم .ابطالا لاق ام كلذ فا اخع الو ‹ نجلا نعط نم ةنوك وهو نوعاطلا فیرمت

 بصني وأ اسب مدلا جيجو ةيمسلا ةداملا اهنم ثدحتف ةطابلا ةئمطلا نع ثدح كلذ نوكي نأ زوج ها هبابمنا وأ

 ىف اوملکشف عراشلا نم فرعي الو « لقعلاب كردي ال سآ هنال نجلا نمط نم هنوكل ءابطالا ضرتی مل الو

 مش :نيمسف ىلع نوءاطلا نركي نأ ٍلمتحي : «رایخالا ىقاعم و ىف ىذاب الكا لاقو . مثدعاوق هتضتقا ام ىلع كلذ

 نم نوكي مسفو « نجلا نم نوكي بیس ريغ نم كلذ ريغ وأ ةقرتحم ءارفص وأ مد نم طالخألا ضعب ةيلغ نم لصحم
 عقتو « نمط كانه نكي مل ناو طالخألا ضعب ةبلغ نم ندبلا ف جرخ ىتلا حورقلا نم تاحارجلا حقت | نجلا رخو

 لدعأ ىف ابلاغ هعوقو نجاا نمط نم نوكي امنإ نوعاطلا نأ ديؤي امو . یبتنا . سنالا نمط نم اضيأ تاحارجلا
 ةرات دسفي ءاوملا نآل ضرالا ىف ماد ءاوملا داسف ببسب ناكول هن لو « ءام اهيطأوءاوه دالبلا حصأ فو لوصفلا
 أطبأ اجرو «ةنس ىلع ةنس هاج اعرف « ةبرحت الو تحابق ريغ ىلع انایحا ”ىحيو انایحا بهذي اذهو « ىرخأ حصیو
 منامي ۸ نم بيصي الو ريثكلا بيصي هنأ ةدهاشماب درجوملاو « ناويحلاو سانلا ممل كلذك ناك ول هنأب و « نيؤس

 داسف نالو , هزواجتي الو دسجلا نم عضوع صتخ اذهو ؛ ندبلا عیج معل كاذکناک ولو , مهجا نم لثم ىف وه ام

 تبث اک نجلا نعط نم ةنأ ىلع لدغ« ضيم الب لقب بلاذلا ىف اذهو , ماقسالا ةرثدكو طالخالا ريغت ىضتقي ءاوما

 اذه هللا لوسر اي : ليق . نوعاطلا و نمطل اب ىتمأ ءانف » هعفر ىسوم ىبأ ثيدح اهتم : كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا ىف

 نب دايز ةياور نم دمحأ هجرخأ « ةدابش لک فو « نجلا نم کشادعآ زخو : لاق ؟ نوعاطلا اف « هانفرع دق نمطلا

 رظتنن نامع باب ىلع انك : لاق یوق نم لجد ینثدح » دايز نع هل ةياور فو « یسوم ىبأ نع لجر نع ةقالع

 قاربطلاو راذبلا هجرخأو « قدص : لاقف ىلا ديس تاأسف هلوقب ضرأ لف : دايز لاق « ىموم ابأ تعمسف : نذإلا
 هجرخاو ؛ كيرش نب ةماسأ ىرخأ ةاور یف دجآ هاسو ؛ ثراحلا نب ديزي ميلا ايمسق دايز نع نيرخآ نيبجو نم

 < ةبلعل ىنب نم فن ةرشع عضب ىف انجرخ » لات كيرش نب ةماسآ نع ةقالع نب دايز نع ىلشمناا ركب ىبأ قیرط نم
 ىذلا ىلا ديس وه ةماسأ نأ ىلع لمح ةنال ثراحلا نب ديزي هامس نم نيب و هنبب ةضراعم الو « ىموم یاب نع اذاف
 الإ نيحيخصلا لاجر هلاجرو « ثراحلا نی دی وهو لوآلا هب هثدح ايف هتبثتساو ی رخ لا ةياوزلا ىف هيلا راشأ

 اف حيمص ثيدحلاف ۰ لسم لاجر نم یلشجا ركب ی وهو هام ىذلاو « روهشم نا كيرش نب ةماسأو « مهلا
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 یسوم ىنأ نب ركب ىنأ نع رخآهجو نم ىنارطلاو دو هاجرخاو , ماملاو ةمبزيخ نبا هح دقو ؛ رابتعالا

 لاجر هلاجرو « ةداهش كا وهو ۰ نجلا نم کشادعا رخو وه لاقف لر هللا لوسر هنع تلا » لات ىرعشالا
 هفعضو « ةعامجو ىاسنلاو نيمم نبا هل و ی همسار ميج اهدمب ماللا ن وكسو ةدحوأا حتفب جاب ابأ الإ + حيحصلا

 ةياور نم ىئاربطلا اهجرخأ ةثلاث قيرط ثیدحلاو . روپمنا دنع هتياور لوبق ىف حدقب ال كلذو عیشتلا ببسب ةعامج

 هابأو ابی رک الإ حيحصلا لاجر هلاجرو « هدج نع هيبأ نع ىسوم ىنأ نب ثراحلا ن بيرك نع رالا نب هللا دبع

 نع لوألا مصاع ةاور نم اجلا هری و دجآ هجرخا نوعاطلا یف زخآ ثيدح هلو 5 نابح نبا هقثو بيركو

 كليس ىف الق یمآ ءاثف لمجا مبللا » هعفر ىرمشأالا ىسوم ىنأ ىخأ سيق ن ةدرب ىبأ نع ثراحلا نب بيرك

 ىديأب هللا ليبس ىف لتقلا وهو ةدابشلا عاونأ عفرأ هتمال لصع نأ لب دارا : ءایلعلا لاق « نوعاطلاو نعطلاب

 ةباور نم ىلعي وبأ هجرخأ ةثئاع ثيدح نم دهاش یموم ىبأ تیدح و . نجلا نم اما و سنالا نم ام مهئادعأ
 ةدمعلاو « هنم فعضآ هدنس ربع نبأ ثيدح نم رخآو , فیعض دنس اذهو ؛ اهن ءاطع نع لجر نع میلس ىلأ نب ثيل

 ةهجعلا نوکسو هلوأ حتفب زود هلوق و . هيلا هقرط ددعتا ةحصا اب هل کح_ ةناق یوم ىبأ ثيدح ىلع بالا اذه یف

 ىلا نطابلا نم عقي 4:3 نزخو أب نجلا نمط فصوو « ذفان ريغ ناك اذا نءطلا وه : ةغللا لهأ لاق یاز اهدعإ

 ىلا رهاظلا نم عقی هناف سن الا نعط فالخب اذهو « ذفني ال دقو رهاظلا ىف روب مث الوأ نطابلاب رثؤيف رهاظلا

 نبال « ةياهنلا » ف وهو ةنسلالا ىف عقب : ( هبهفت ) . ذفنیال دقو « نطابلا ىف رثؤي مثالوأ رهاظلا ىف رثؤيف نطابلا
 نم ءىش ىف غلابلا ليوطلا عبقتلا دعب « كناوخإ » ظفلب هرأ مو «عناوخ) زخو » ظفلب یو_"| یب را اعبت ريثالا
 وأ یناربطلا وأ دحأ دنسل مهضعب هازع دقو « ةروثنلا ءازجالا الو ةروبشلا بتکلا ىن ال ةدنسلا ثيدحلا قرط

 : ثيداحأ ةسمخ پابلا ف فنصلا رکذ مث. لعأ هاو اهم دحاو ىف كلذل دوجو الو ایندلا ىبأ نبال نيعاوطلا باک

 قايس ىف عقو « صاقو ىبأ نبا یا (دعس نب میهآرا تمم تب اث ىبأ نب بيبح ) لوق « دیز نب ةماسأ تبدح لوالا

 هجرخآ و .هتلأسف دعس نب يهاربا تيقلف ‹ ةف وكلاب نوعاطلا نأ یغلبف « ةئيدملاب تنک» لاق بيبح نع ةصق هيف دمحأ

 نع اولاق ؟ نع : تلقف » عوفرملا ثيدحلا ركذف « هريغو راسي نب ءاطع ىل لاقف و دازو هجولا اذه نم اضيأ لم
 (ادمس ثدحي ديذ نب ةماسأ تعمس) هلو . ,هنلأسف دعس نب هاربا هاغأ تيقلف . بئاغ اولاقف هتيتأف دعس نب سام
 هجرخأ دعسو ديز نب ةماسأ نع دمس نب هاربا نع بيبح نع شعلا ةياور ىف عقوو . روكذملا هاربا دلاو ىأ

 فالتخالا اذهو ءاضيأ لسمو دمحأ هجرخا «تباث نب ةءرخو هدازو بهبح نع ىروثلا ةياور ىف هلثمو , لسم

 ةعرخ امأو . ةماسأ هقيدصتل دعس ىلا ةياورلا تجف وأ ةماسأ هب ةثدح امل یکذت دعس نوكي نأ لاهتحال رضي ال
 (نوعاطلاب متممس اذا) هلوق . یرخآ هنع تكسو ةرات املا همضف كلذ دعب هنم هعمس دعس نب ميهاربإ نوكي نأ لمتحف

 فما ا ميهاربا هيخأ ةياور ىلع ةدايز ثيدحلا اذه ىف ةماسأ نع صاقو ىنأ نإ دعس نب صاع ةياور ىف عقو

 لوسر نأ ادمس ثدح ديز زب ةماسأ عم هلأ دعس نب سماع یتربخآ » یرهزلا نع بيعش قيرط نم «ليملا كرت ىف

 «ىرخالا ىتأيو ةرملا بهذيف , ةيقب هنم قب مث « ممآلا ضعب هب بذع باذع وأ رجر : لاقف عجولا ركذ كي هللا
 هجرخأو ۳ مقسلا وأ مجولا اذه نا » هيف لاقو ىرهزلا نع ديزي نب سنوي ةياور نم لسم هجرخأو 5 كثيدحلا

 نب ةريغمو یروثلا قيرط نم اضيأ لسمو كلام قيرط نم يئاسنلار اضيأ لسمو ليئارسإ ىب ركذ ىف یراخپلا



 ۸۷۳ ۵۷۴۱ - 0۷۲۸ ثيدحلا

 ۱ لأسي هابأ عمس هلأ د دعس نب ماع نع امهالكرضنلا ىبأ ملاسو : كلام .داز « ردکشلا نب دع نع مهلكن حرلا دبع

 سجر نوعاطلا : تلي هللا لوسر لاق : ةماسأ لاقف ؟ نوعاطلا ىف علل هلل لوسر نم تعم اذام : ديز نب ةماسأ

 نبا دنع مرجلاب عقوو 6 كلاب عقو اذك ثيدحلا 8 کسلبق ناک نم ىلع وأ 0 لیئارسا ىنب نم ةفئاط ىلع لسرأ

 هلصأو « ليئارسا ىنب نم ةفئاط ىلع طاس رجر ةناف » ظفلب دعس نب سماع نع رانید نب وربع قيرط نم ةمب رخ
 زجر » لات نکل دعس نع دعس نبا نع دلاغ نب ةمركع ةياور نم اضيأ مرجلاب ةيرخ نبا دنع عقوو « لسم دنع

 فورعملا وه ىازلاب ىذلاو « یازلاب زجرلا عضوم ةلموملا نیا اب سجرلا عقو : ( هيبت ) : «کلبق ناك نم ةب بيصأ
 قلطب ةنأب ىرهوجلاو ىبارافلا مزجو « رذقلا وأ سجنلا وأ كربلا هنأ نيسلاب ىذلا ىف روپشلاو ٠٠ پاذعلا وهو

 صيصختلاو . اضيأ بغارلا ءاكحو ( نونمژیال نيذلا لع سجرلا لمم و ا) ىلاعت هلوق هنمو « اضيأ باذعلا ىلع

 قيرط نم ىربطلا جرخأف « ماعلب ةصق ىف ءاج ام ىلا كلذ راشأ ةنأكف دارملا كلذ ناك ناف  صخا ل.ئارسا ىنب ىلع

 ىف لیقا یسوم ناو « ةوعدلا باج ناك ماعلب هل لاقي ناك الجر نأ : رايس نع نيعب تا راغص دحأ یمیّلا ناجاس

 « عنق « فر ساق ىتح : لاقف « مهلع هللا عدا : اولاقف هموق هاتف « ماعلب اهيف ىلا ضرالا ديرب ليئارسإ ىنب

 راصف مهلع اعدف « كابن هركول : اولاقف « ءىثب هيلا حجر, ملف « فر سارثأ ىتح لاقف اینا هولأسو ابليقف ةيدبب هوتأف

 مهكاله هيف ام ىلع کلدأس : لاقف كلذ ىلع هومالف . هموق ىلع بلقنيف ليئارسا ىنب ىلع هب وعديام هناسل لع ىرحي

 ۱ كلا تنب جرخ نميف ناك « اوکلبیف اونزي نأ یصف « دحآ نم نمنتم ال نأ نهورمو مركسع ىف ءاسنلا اولسرأ

 مهتم تاف « نوعاطلا ل-يئارسأ ىنب ىف عقوف : امسفن نم هتنكف هئاکم اهريخأو طابسالا ضعب سار اهدارأف

 ديج لسرم اذهو . امیج امبهظتناف هلا هديأو امهنمطف عرلا هعمو نوراه یب نم لجد ءاجو ؛ موب ىف افلأ نوعیس

 ىمسو « هوجن رکذف رضنلا نأ اس نع قحح] نإ دمع قيرط نم ةصقلا هذه ىربطلا ركذ دقو . قوم ىاش رايسو
 سار ءارلا مسکو ملا نوکسو یرلا رسکب ىرمز لجرلاو « ةانثم اهدعب ةمجملا نوکسو فاكلا تفب اتشک ةأرملا

 ىف لقو ‹ نوراه نبا ةلمبم مث ةلمبم اهدعب نونلا نوکسو ءافلا رسكب صاحنف امهنعط ىذلا ىمسو « نوعمش طبس

 دقو . ىلوالا دضت قيرطلا هذهو .افلأ نورشع لوقي للقملاو ء افلآ نومرس نوعاطلا نم كله نم بسخ : هرخآ

 نوعبس ليقو افلأ نورشع ةدحاو ةعاس ىف مهنم تام ليق ليئارسا ىب ىلع لسرأ هلوق : لاقف ضايع اهلا راشأ

 نأ امإ : ثالث نيب هريف . مهتايصع شک ليئارسإ ىنب نأ دواد ىلا ىحوأ هللا نا « ادتبلا » یف سا نبا ركذو . افلأ

 تاف . نوعاطلا راتخاف . انل رتخا : اولاقف « مرخأف . مایا ةمثالث نوعاطلا وأ . نیربش ودملا وأ « طحقلاب مهاتبأ

 نوعاطلا عوقو دروو . هعفرف « ىلاعت هللا ىلا دواد عرضتف . فأ ةئام ليقو افلا نوعبس سمشاا تلاز نأ ىلا مهنم

 متاح ىبأ نباو ىربطلا هجرخأ ام كلذ نف «کلبف ناک نم » هلوقب دارملا وه نوكي نأ لمتحیف « ليئارسإ یب ريغ ىف

 مث « همد ىف هفك بضخيل مث , اشيك مهنم لجر لک حيذي نأ ليئارس] ینہ ىموم ىمأ » لاق ريبج نب دیعس قيرط نم
 هذ هنم وجنت مو اباذع ركيلع تعبیس هقا نا : اولاقف كلذ رع ظبقلا مهلأف . اولعضف . هباب ىلع هب برضيل

 دبع ۱4 كبر انل عدا ) ىسومل كلذ دنع نوعرف لاقف « افلآ نوعبس نوعرف موق نم تام دقو اوحبصأف . ةمالعلا

 ىف قازرلا دبع جرخأو . دانسالا ديج لسم اذهو . مهنع هفشكف اعدف. ةيالا < رجرلا انع تفشك نئا كدنع

 ( توملا رذح فولأ مو مرايد نم اوجرخ نيذلا ىلا رت ملأ إل ىلاعت هلوق ف ندحلا قيرط نم ىربطلاو هريسفت



 بطلا باتک - ۱/۸ ۷٩

 قبرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو . محلاجآةيقب اولکیل ( مايحأ مث اوتوم هقا ممل لاقف) نوعاطاا نم اررف : لات

 ةصق ىف ليثا رس] ىنب نم هب نوعاطلا عقو نم لوقنلا ىف هیلع انفقو نم مدقأف . ةلوطم مهتمق كلام نآ نع ىدسلا

 نوعاظا اب منع اذا د هلوق حرش ىنأيسو  لعآ هقاو مريغل كلذ دعب ررکت و « نوعرف ةصق ىف مريغ نمو « ماملب

 ةصق هيفو « فوع نب نحرلا دبع ثيدح ىناثلا ثيدحلا . هدعب ىذلا ثيدحلا حرش ىف حلا اهولخدت الف ضرأب

 + ميلا ىلع ةلمبملا ءاحلا میدقتب وه ( ديما دبع نع ) هلوق . ارصتخو الوطم نيوجو نم هركذ « ةديبع ىفأو رع

 ماكو « قسن ىف نايب امو « قن ىف نيعب اتلا نم ةئالث دنسلا قو ۰ نارفالا ةياور نم هيف هخيش نع هتیاورو

 لفون هيبأ دی « بلطملا دبع نب ثراحلا نب لفون نبا ىأ ( ثراحلا نب هللا دبع نب هللا دبع نع ) هلوق . نويندم

 موف ةباحصلا ىف كلذل دمف عقلي ىنلا دبع ىف ثراحلا نب هللا دبع دلوو ؛ ثراحلا هدلول اذكو « ةبحص لم ىنلا مع نبا

 ءىلتمحلا هانعمو ةلةثم ةيناثلا نيتح وفم نيتدحومب ةبب بقای ثراهحلا نب هللا دبع ناكو « قن ىف ةباحصلا نم ةلال

 همسا قفاو نم وهف ثيدحلا اذه ىوار هدلو امأو . نينامثو عبرأ ةن تامو ؛ دم ابآ ىنكيو « ةممنلا نم ندبلا

 اکلام قفاو دقو ؛ثيدحلا اذه ىوس یراخبلا ىف هل امو « نيعستو عسق ةنس تامو ىحي ابآ ىنكي ناكو « هببأ مسا

 ثراسحلا نب هللا دبع نم بابش نبا ىلع لاقف سنوي میفلاخو هرهغو رهعم اذكه بارش نا نع هتياور ىلع

 سنوي عبات : ینطقرادلا لاقو . مصأ هعبات نمو كلام لوق : لاقو ة٢ زخ نا هقاسو « هظفل تسي لو لسم هجرخأ

 « ثراحلا نب هللا دبع نع بابش نا نع اعيمج سن و و كلام نع بهو نبا هارد دقو . كلام نم رمن نب حلاص

 ىبأ نب رمع نب هاربا ءاور دقو : لاق , سن وب ةياود ىلع كلام ةياور لمح بهو نبا نظأو « لوألا باودلاو
 دنسلا ىف داز « سابع نبا نع هيبأ نع ثراحلا نب هللا دبع نب هللا دبع نع » لاق نكل « ةهامباک كلام نع ريزولا

 نع بابش نبا نع » لاقف بارش نبا با عيمج دعس نب ماشه فلا دقو : تلف . أطخ وهو ,هيبأ نعد

 ةرات هاورف هيف برطضا دقو ظفحلا "یس قو دصماشهو « ةيزخ نبا هجرخأ « رمعو هيبأ نع نمحرلا دبع نب ديمح

 ةع رخ نبأ هجرخأ « یمعو هيبأ نع وع نب ناجرلا دبع نب ةي ىنأ نع بابش نبا نع » ىرخأ ةرمو اذگه

 ( ماشلا ىلا جرخ باطخلا نب رع نأ ) هلق . دنسلا اذه رثأ ىراخبلا هزکذ دق رخآ خيش هيف باهش نالو « اضيأ

 فالوأ حقو ناك نوعاطلا ناو ٠ ةرشع ىنامت ةنس رخالا عماد ق ناك كلذ نأ « حوتفلا » ف رمع نب فيس ركذ

 رک ذذ « ناك ام دشأ هنأ هغلب ماشاا نم ابرق ناك اذا یتح جرف ريع ىلا اوبتكف , عفترا مث رفص ىفو مرحلا

 ینلا نوعاطاا اذهو . لعأ هتاف ء ةرشع هس ةنس ىف ناك خرس ىلا مع جورخ نأ طايخ نب ةفيلخ ركذو . ةصقلا

 كاذب یبس لبق ؛ ةلمرم هرخآو اهنيكست ىكحو مبملاو ةلمهملا حتفب ساو نوءاط ىمسي ىذلا وه ذئنيح ماشااب عقو

 حاضر نبا نع ىكحو ةمجعم اهدعب ءارلا نوكسو ةلمبملا حتفب ( غرسب ناك اذا تح ) هلوق . ىماوو مع هن ال

 ةنيدمل ا نيب و اهنييو تالصتم ةيباجلاو كومريلاو یهو . ةديبع وبآ ابحتتفا ةنيدم : مهضعب هأطخو ءارلا كيرحت

 لوأ ىه : ىزاحلا لاقو « كوبت برقب ليقو« كوبتب داو هنإ لبق : ربا دبع نبأ لاقو . ةلحم ةرشع ثالث

 ءارمآ هيقا ) هلوق . ةلحرم ةرشع ثالث ةنيدملا نيبو اهنيب ليقو « ماشلا جاح لزانم نم یهو ٠ زاجحلا

 نب ورمعو ةنسح نب لیبحرشو نايفس ىبأ نب دیزب و دسيلولا نب دلاخ مه ( هباحأو حارا نب ةديبع وبأ دانجألا

 يضر رمع ناتو , ةديبع يأ ىلا رم هدر مث« دلاع ىلا لاتقلا مآ لعجو منوي دالبلا مسق دق ركب وبأ ناكو « صاملا



 ۱۸۰ 0۷۳۱ - ۰۷۲۸ ثيدحلا

 « دلج ن رسلقو « دنج نیط-افو , دنج قشمدو « دنج صحو دنج ندرالا : ادانچا ماشلا مق هنع ىلاعت هللا

 مايأ ىف نيرسنق تدرفأ مث« ةعبرأ تناكف صح عم تناك نيرسنف نا : لاق نم مهتمو ؛ اریمآ دنج لک ىلع لمجو

 ىو « ءابولا » لدب « عجولا » سنوي ةياور ىف ( ماشلا ضرأب عقو دق ءابولا نأ هوريخأف ) هلق . ةيواعم نب ديدي
 عجوو ءابو نوعاط لك ناف . اهنيب ةفلاخع الو « نوءاطلاب عمس ماشلا ىلا جرخ امل رمعنا » دعس نب ماشه ةياور
 یف (ىنع اوهفتدا) هلوق ٠ « ىل عمجا ١ سنوي ةياود ىف (نيلوالا نيرجابملا یل عدا : ربع لافف) هلوق . سكع ريغ نم
 اهب ةيناتحتلاو ملا حتفب « ةخيشم » طبض ( شیرق ةخيشم نم ) هلوق ٠ «هنع اوجرظ ممرمأف ١ سنوي ةياور
 « رسكلاب و« مضلاب خویش ىلع اضيأ عمجيو خيش مج ةيناتدتلا نوكسو ةمجءملارسكو ميما حتفبو . ةنك اس ةمجعم

 « دمو مض مث نوكس مث حتفب ءاخيشمو ۰ خياشمو . نوكس مث سکپ ناخيشو . حتف مث رسكب هخبشو « خايشأو
 وأ « حتفلا ماع ةنيدملا ىلا اورجام نیذلا ىأ (حتفلا ةرجاپم نم) هلوق . ارشع مف اواو ريم ىتح ةمضلا عبشت دقو
 اکح حتفلا دعب ةرجملا تناكناو ةروص ارجاپم ةكم حتف دعب ةنيدملا ىلا لوك نم ىلع قاطأ وأ« حتفلا ةلسم دارملا

 رعش, اذهو ؛ الصأ رجاج لو هک« مانأ نم شب رق ةخيشم نم مثريغ نع ازارتحا كلذ مباع قلطأ و « تعفترا دق
 هلوقل حتفلا لبق رجاه نا ی امنا لصالا ىف ةلضافلا ةرجحلا تناك ناو رجاهي مل نم ىلع ةلا ىف الضف رجاه نمل نأب
 اإ ةنيدملا اهنم رجا ىذلاف ٠ مالسا راد تراص حتفلا دمب کم نال كلذک ناك امإو < « حتفلا دعب ةر# الد و

 ىا ( سانلا ةيقب ) هلوق ٠ كلذ نايب مدقن دقو « حتفلا لبق ام فالخ « هنیدب رارفل ال داملا وأ لعلا بطا رجاجي
 لمتح و « ریسفت فطع ةباحصلا ىلع مهفطع اذهلو « مه الإ سانلا سيل ىأ مهل ایظعت كلذ مهبلع قلطأ « ةباحصلا
 . هعم اولناقو ءومزال نيذلا ةباصصلاب دارملاو . امومع يب ىنلا اوکردآ نذلا ىأ سالا ةيقيب دارملا نوكي نأ

 « ىرأ ال ضام یاف » هتياور ىف سل وب داز ( هيلع اوحبصاف . ربظ ىلع حبصم ی : سانلا ىف رمع ىدانف ) هلوق

 ارارفأ ) ماهلا ريمأ كاذ ذا وهو (ةديبع وبأ لاقف ) هلو ٠ ربظ ىلع حبصأف لاق « هل اوضماف هب کسآ اماورظناف
 نمأ : ةديبع وبأ مهنم ةفئاط تلاقو » دعس نب ماشه ةياور قو ؟ هللا ردق م ارارف عجرتأ ىأ ؟ ( هللا ردق نم
 یا ( ةديبع ابأ اب الات كريغ ول رمع لاقن ) هلوق . « انل هللا بتنك ام الإ انصب نل « ردقب نح ام] ؟ رفن توما

 ؟ اذه لوقت فيك كلضفو كلع عم كنم بجعتأ ىنكل و , هنم بجعل مل وأ « كاذب كنم ىلوأ ناكل وأ « هتبقامل

 لاق اذا هل مهفال نم كريغ نأ یملاو « باوج ىلا جاتح الف ىنمتلا ىه وأ « هتبدأل : فرذعلا نوكي نأ لمتح و
 ردق ىلا هللا ردق نم رفن « معأ ) هلوق . هتفاانع ىأ « هفالخ هرکی رمع ناكو هلوقب كلذ ببس نيب دقو . رذعب كلذ

 ةروصلا ىف هب هببكا ارارف هيلع قلطا و « هللا ردةيف ان رخأت نإو « هللا ردقبف انهدفت نإ» دعس نب ماشه ةياور ىف (هللا

 « هللا ردق نم ناكل لعف ولو . هنع ىهنم کلم ام ىلع ءرملا موج نآ دارااو . ايعرش ارارف سیا ناك ناو

 ماقم :ناماقم امف هللا ردق نم ناكل هکرت وأ هلم ولف هنم رف ايف هعوقو هللا ردقي دفو عورشم ةءيذؤي ام هبنعو

 دارآ ةنأ ها ردق ىلا هقا ردق نم رفن » رع لوف لصحو . هريرقن قأیس أك بابسالاب كسقاا ماقمو « لكوتلا
 هيلا رف ىذلاو « هيلع مجيب ملف هنم هسفن ىلع فاح ىمأ هنم رف ینلا نأ كلذو « ةقيقح هقا ردق نم رقب مل هنأ

 مضب ( نان ودع هل ) لوق . ایقم دآ انعاظ ناك ءاوس هعوقو نم دال ىذلا مالا الإ هنم هسفن ىلع فاض ال مآ
 وهو « ىداولا نم عضترملا ناكملا وهو « ةوذع ةينثت : ةلمهملا لادلا سروكسو اضيأ اهرسكب و ةلمبملا نيعلا

 یراپلا مف ه9 ج۲ م
 رم دهس :



 بطلا بانک - ب٦ ۱/۸۹

 رمعم ةياور ىف لسم داز . های ريغب داملا نوکس نينلا نبا یکحو ؛ ةميظع نزوب (ةبيصخ امهادحإ ) هلوق . هثطاش

 . معن : لاق يجلا ديدشتب وهو ؟ هرجعم تنك أ ةبصخلا كرتو ةیدجلا یعر هنأ ول تيأرأ : اضيأ هل لاقو »
 سابع نبا نه لوصوم وه ( فوع نب نحرلا دبع ءاب ) هلوق - < ةئيدملا نأ ىح راسف « اذإ رسف : لاق
 نا ) هلو . هتبيغل ةروكذملا ةرواشلا مهعم رضع مل ىأ ( هتجاح ضعب ىف ابيغتم ناكو ) هلوق . روک ذلا دنسلاب

 (خا هيلع اومدقت الف ضرأب هب متعمس اذا ) هلوق . دیک ألا مال ةدايزب ءادلعل » لسم ةءاور ىف ( املع اذه ىف یدنع ۱
 الف) لوق . ةرفسلا كلن ىف رمع عم اوت وكي مل میلعلف ,امهریغو دعسو دیز نب ةماسأ نع هلبف یذلا نتبل قفاوم وه
 قو « هنماورفت الف م یئاسنلا دنع ةماسأ ثيدح قو هذه دعب ىتلا سماع نب هللا دبع ةباور ىف ( هنم ارارف اوجرخت

 ىلع مالکلا مدقتو « هنم ارارف الإ » ليئارسإ ىنب ركذ ىف عقوو ۰ هلثم هببآ نع دعس نا قيرط نم دما ةياور
 ليبلا كرت ىف نیس اك ینعقلا ةياور ىف كلذک تبثو « ةميب ر نبأ وه ( ماع نب هقا دبع نع ) هلوق . كانه هبارعإ
 نع ايلاع ثيدحلا اذه باهش نا هنم عمسو < ب يذلا دبع ىف دلو هلال ةباحصلا ىف دودعم اذه ماع نب هللا ديعو
 ینعقلا ةياور .ژو ؛ فوع نب نحرلا دبع ثيدح ىلع رصتقاو ةصقلا رصتخا هنکل , رمعو فوع نب نمحرلا دبع
 نع لسلوهو , نمحرلا دبع ثيدح نم « فرصفا نإ رمع نأ هللا دبع نب ملاس نع بارش نبأ نعو » قب طلا هذه بقع
 « أطوملا ىف وه اذكو فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نع « غرس نم سانلاب عجر | » لاق و كلام نع یح نب ی

 نع هلوق دعب دازف « بئارغلا » ىف ىنطفرادلا هجرخأ الوطم « أطوملا د جراخ كلام نع ءامسأ نب ةيريوج هاور دقو
 عفو اذا هنع جرخي نأو 0 هب عمس اذا هيلع مدقي نأ یببن ةنأ 2 هللا لوسر نع » فوع ن نمحرلا دبع ثیدح

 ةصقلا كردي مل هن 9 ةمطقنم هذه ماس ةباورو « هانعع كلام نع رمع نبرشب ةياور نم اضيأ هجرخأو ءا وه ضرأب
 سام نب هقلا دبع نعد لاقف لاس نع بابش نبا نع بثذ ىبأ نبا هاور دقو «فوع نب نمرلا دبع الورمع هدجالو
 قاربطلا هجرخآ ثيدحلا ركذف « نوعاطلا ام نأ هغلب ال ماشلا قيرط ىف وهو ربع ربخأ نحرلا دبع نأ ةءببد نبا
 كلام رصتتخاو « هنف ملاس رم هضعب و ماع نب هللا دبع نم ثيدحلا لصأ عمس باش نبا نوكيف اظرفحم ناک ناف

 هبأر نع ناك هنأ رع غوجر ببس قن رصحلا اذهب ملاس دارم سیلو « ملعأ هقاو نمحرلا دبعو ملاس نيب ةطساولا
 نم هیلع مرع ناك ام هدنع حجر رخ حمس امل هنأ هدارم ام ]و ؛ سانلاب هعوجر نم شيرق ةخيشم هيلع قفاو ىذلا

 فوع نب نهرلآ دبع ءاج ىتح عوجرلا ىف عرشپ لو كلذ ىلع تابف « ربظ ىلع حبصم ىلا » لاق هنأ كلذو « عوجرلا
 لو « ىوقالا بیسلا هل ثيدحلا ف هعوجر بيس. ملاس رضف . هآر ىذلا رع یاد قفاوف عوفرملا تيدي اب ثدغل
 وأ كلذ ىف ددرتب نأ حبصأ اذإ نكمل صنلا دوجو الول : لوقب هنأكف « ربع داهتجا وهو لوالا بهسلا نن دري
 عوجرلاب دارآ رمع نأ لصاحلاف . رمتسا ال ربخلا الواو « لوألا همزع ىلع رمتسا ربخلا عج الف . ةيأر نع عجرب
 الثا اط وخد نع لدمف هژفط رذعت اقيرح الثم اهب ىأرف راد ىلا لوخدلا دارأ نك ومف « دلما ىلا ءاقلإلا كرت
 لجال عجر اما : لاق نم لاق كلذ لجالف ٠ هبجياف هيأ رل اقفاوم ءاج ربا هغلب الف , كلذل رمع لدعف : هبيصإ
 وأ هلبقتساف ماشلا ىلأ رمع نأ سن أ نع » حیحم دنسب ىراحطلا جرخأ دقو . طقف هرظا ءاضتقا HY > كثيدحلا

 قیرح لثم اندعب نم انكر انإو٠ مرايخو ةباحصلا هوجو كمم نإ نيم ۇل ريمأ اي : الاقن ةديبع وأو ةحلط
 عوجرلا ركنأ ةديبع ابآ نأب مزجلا هيف ناف « بابلا ثيدح ضراءي رهاظلا ىف اذهو « عجرف . ماعلا عج داخ« رانلا

 سم

eR, 
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 اوحنجراصفالاو نر رجالاثک | یار ال لكوتلا ماقم هيلع بلغ مث عوجرلاب الوأ راشأ ةديبع اب نأب عملا نكميو

 فوع نر نحرلا دبع ءاج مث « هعبتف ةجحلاب رع هيلع رهظتساف « كلذ ىف سمع رظانو « عوجرلا ىأر نع عجرف هيلا
دلب لود دارأ نم عوجر زاوج ثدردحلا اذه قو . لاکشالا عفت راق سنلاب

 كلذ نأو « نوعاطلا اب نأ ملعف ة

 عقو یا ضدالا ىلا لخدب نم دقتمي الثا ةعيرذلا دس وأ . هک ىلا ءاقلالا عنم نم ىه ان« ةريطلا نم سيل
 هنأو ‹ ةيزئالل وه اع] كلذ نع ىهنلا نأ موق معز دقو < هركذأس اک اهنع یا ىودعلا نعطو باخد ول نآ ۳

 هجرخأ اک غرس نم هعوجر ىلع مدن هنأ رمع نع ءاج امب اوکس و . هنیقپ حص و هلكوت یوق نمل هيلع مادف لا زوحي

 هتدجوف مدق نيح رمع تشج» لاق رع نبا نع دم نب مساقلا نع مور نب ةورع ةيارر نم دیج دنسب ةبيش ىبأ نبا
 قامسا هجرخأو « غرس نم ىعوجر ىلر فغا مهلا :دوضت نيح لوقي هتعمسف . ءايخلا لظ ىف هترظتناف ,ةئابخ ىف الثأق

 مآ ام لصق ىلع مدني فيكو : لاق ربع نع حصي ال هنأب ,مهفلا» ىف ىطرقلا باجأو . اضيأ هدنسم ىف ةيوهار نب
 هجا ناكمإ عم اذه لثم درت ال ةيوقلا رابخالاو ىوق هدنس نأب بيجأو ؟ هنم رفغتسب و هنع مجری لب ىنلا هب

 نا راج هيلع مودقلا نأ و , هيزنتلا ىلع ىمهلا اولح ملأ موق نع ةئسلا حرش ىف یوغبلا ءاكح اكن وكي نأ لمتحیف
 نم مهم مال جرخ هنأ همدن ببس نوكي نأ . ىوقأ وهو  لمّميو . ةصخر هنع فارصنالاو « لك وتلا هيلع بلغ

 ىلا دوصقملا دلبلا نم برقلاب مقي نأ هنكمي ناكهنأ عم « عجد دوصقملا كبلا برق ىلا لصو املف « نيلسملا رومأ
 ناك هلملف ۰ برق نع اهنع عفترا نوعاطلا نأ كلذ دي يو « نيملسملا ةجاح ىضقي و اهلا لخديف نوءاطلا عفترب نأ

 ىلع هعوجر ىف ال ىلوأ ناكل رظتنا ول هنأ یارف « هعوجر ناطم ىلع ال « ةئيدملا ىلا هعوجر ىلع مدنف كلذ هغلب
 جرخا و . مع هقاو . مودقلا نع ىبنااب درو الو عوجرلاب رمالابدرب مل لاو« ةقشملا نم هتبح ناك ىذفا ركسعلا
 : نهنم كيلا أربأ انأ الالث یتولحت دق سانلا نإ مهلا : ربع لاق لاق هيبأ نع لسأ نب ديز نع » حيمص دنسب ىواحطلا
 حييرصتلا رمع ريغ نع درو دقو « سكملاو ءالطا ركذو « كلذ نم كيلا !وأ انأو نوعاطاا نم تررف ىنأ اومعز

 ماوعلا نب ريب زا نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع » حصص دنسب ةعزخ نبا جرخأف ‹ لكوتلا ضحء كلذ ىف لمعلاب

 « نوءاطلاو نمطلل انجرخ ا : لاقف « عقو دق نوعاطلا نا رصم ءارمأ هيلا بتمكف « رصم وحن ايزاغ جرج

 دقو « ابنم جورخلا نم اف وه دلبي نوعاطلا عفو نم عنم اضيأ ثيدحلا ىفو « لس مث هتيبج ىف انعط قلف ابلخدف

 ىف لاق صاملا نب ورمع نا » بینم ىبأ ىلا حيح دنسب دحأ جرخأ اذکصو « مدقت اک كلذ ىف ةباحصلا فلتخا

 : ةئسح ن ليب>رش لاقف . هتقرحأ ماقأ نم « رانلا لثمو . هاطخا هيكل نم ٠ ليسلا لثم رجر اذه نا : نوعاطلا

 ةنک اس ةين ات اهدعب نونلا رسك و مبل مضب بينموبأو « مكلبق نیم اصلا ضبقو ؛ كيب ةوعدو « كبر ةمحر اذه نا

 امف ىشرجلا بینم ىلأ يغ وهو « ناجح ناو لجملا هقثو « بدحالاب فرعي ةرصبلا لزن قشمد وهو ةدحوم مث
 یشرج لاو « لبج نب ذاعم نم بدحا عامس ىراخبلا تبثآ دقو « ىشرجلا نم مدقأ بدحآلا نال , ىدنع حجر
 ۱ مضل ةعفش نإ لويحرش ةلاور نم اضيأ دحأ ابجرخأ ىرخأ قيروط تب دحالو : هوغو بلسلا نب دیعس نع ىورب

 ۱ هدنسو یواحطلاو ةع زخ نأ هجرخأو . مانع ةسح ن ل.يحرشو < صاملا نب ورمع نع اف نوکسو ةمجملا

 ا لییحرش نب ورع نع منغ نب نمحرلا دبع نع بشوح نب رهش قيرط نم اضيأ ةع رخ نباو دحآ هجرخأو . حیحم
 . ليج ت ذاعمر يصاعلا نر ورک نم تار ۳۹ كلذ ىف ةءچارطا نأ یرخآ قب رط نم دمج جرخأو . هاتمک

 ا



 . كلذ ىلع هريغو ليبحرش قدص صاعلا نب ورمع نأ قراعلا مظعم ىفو . لذا ةلثاو نيبو هنيب ىرخأ قيرط قو

 یموم وبأ مهنم ٠ ةياحصلا نم ةعاج نغ نوعاطلا اهب عقب ىلا ضرالا نم جورخلا زاوج هريغو ضايع لقنو
 هي راتلل هيف ىهنلا : لاق نم مهو ۰ قورسمو لاله نب دوسالا مچ م نيعبأتلا نمو « ةبعش ن, ةريغملاو ىرعشالا

 وه اذهو , ةيضاملا ثيداحالا ف تباثلا ىلا رهاظل اهم جورخلا مرحي : اولاقف ةعامج مهفل اخو ٠ مرحي الو هركبف

 اعوفم ةشئاع ثيدح نم ةزخ نباو دحأ جرخأف : كلذ ىلع ديعولا توبث هديؤيو «مريغو ةيعفاشلا دنع حجارلا
 ابن رافلاو ديبشلاكاهف مقملا « لبإلا ةدغكةدغ لاق ؟ نوعاطلا اف ها لوسر اي تلق» نسح دنسب ثيدح ءانثأ ىف
 راصااک هيف یاصااو « فحزلا نم رافلاك نوعاطلا نم رافلا» هعفر راج تیدح نم دهاش هلو . «فحزلا نم رافلاك

 جورا زاجأ نم لدتسا ىراحطلا لاقو . تامباتملل خلاص هدنسو ةميزخ نباو اضيأ دحأ هجرخأ « فحرلا ىف
 « هيلع لخد نم ىدعي نأ ةيشخ كلذ نع یه امإو : اول ۰ ابي حقی ىنلا ضرالا ىلا لوخدلا نع دراولا ىههنلاب

 كلذ نع اضيأ یبناا تبث دقو ء جورخلا هيف حقو ینلا عضوملا لا زاجل اذهل ىهناا ناك ول هن ال دودرم وهو : لاق

 نع یهنلا ةكح نأ -لعأ هتاو_ ربظي ىذلاو « ىودعلا ىنمم ريغ هيلع مودقلا نم اومنم هلجال ىذلا ینعلا نأ فرعف

 ىف ماقأ ول هلمل و , یباصآ ال ضرالا هذه تمدق ىنأ الول : لوقیف هللا ريدقتب هيلع مدق نم بيصي الثل هيلع مردقلا
 ضرألا نم جرخي نأ اهب وهو عقو نم ىهلو . ةدالل امسح هيلع مدقي ال نأ أف . هباصال هيف ناك ىذلا عضوملا

 هب اصأ ام اب ماقأ ناك ول هلعل و « اهلهأ باصأ ام یب اصل ضرالا كلت ىف تقأ ول : الثم لوقيف لسي الثل اهب لزن لا

 نأ » لات هنأ ىموم ىنأ نع نسح دنسب قجيلاو ىواحطلاو بیک ن ما هجرخأ ام هدویو . ها ءىش كلذ نم

 « ملف جراخ جرخ لئاق لوقي تا : نیا اورذحاو « لمفيلف هنع هزتتی نآ دادأ نف . عقو دق نوعاطلا اذه
 نکا « نال بيصأ ؟تبصأ تساج تذک ول وأ « نالف لس اک تءاسل تجرخ تنك ولف بيصأف سلاج سلجو
 اذبف اضحم رارفلا دصقل جرخ نم : ثالث روصا نا كش الو . اضم رارفلا دصق نم ىلع ىونلا لمح ىسوم وبأ

 دلب نم ليحرلل يبت نميف كلذ روصتي و , الضأ رارفلا دصقل ال ةضحمتم ةجاحل جرخ نمو « ةلاع ال ىهنلا هلوانقي
 لخدی الف الصأ رارفلا دصقب مل اذهف هزيمجت ءانثأ ىف هعوقو قفتاف عقو نرهاطلا نكي لو الثم هتماقإ دلب ىلا ام ناک
 ىلا دلبلاب ةماقإلا نم ةحارلا دصق هنأ كلذ لا مذناو املا جورخلا دارأف ةجاح هل تضرع نم كلاثلاو « یبنلا ىف

 ضدالاو ةمخو ا عفو ىلا ضرألا نوک نأ ةريخالا ةروصلا هذه ةلج نمو « عاذنا لع اذبف نوعاطلا اه عقو
 ةروص ىلا رظن عسنم نف : اهلتنع فلسلا نع هيف لقنلا ءاج اذ_مف ءدصقلا اذج هجوتيف ةحيحص اهلا هج وتلا ديرب ىلا

 دصقل وه امنإو رارغال ضحمتتي مل هنال ارارف جورخلا مومع نم یتتسم هنأ ىلا رظف زاجأ نمو « ةلملا ىف رارفا
 الف ةجاح كيلا ىل نإ ةديبع ىنأ ىلا بتنك ربع نا » روك ذلا ىموم ىنأ رثأ ىف عقو ام لمح كلذ ىلعو ؛ ىوادتلا
 یمفنب دچآ ال نييلسملا نم دنچ یف ىلاو , كتچاح تفرع دق ىلإ : هيلا بتكف . ىلا لیقت ىتح كدي نم ىنانرك عضآ

 ابآ ةديبع وب اعدف . ةهزن ضرا ىلا مهعفراف « ةقيمغ اضرأ نيدلسملاب تازن كناف دعب امآ : هيلا بتکف . مهنع ةبغر

 عوقوو « هلهأب ىموم ىنأ لاغتشا ىف ةصقلا ركذف « مہ لقتنا ىتح الزام نيملسلل دنراف جرخا : لاقف ىموم
 هلوقو « نوعاطلا عفتراف رخآ ناكم ىف سانلاب لزآ هنأو « امجوتم باكرلا ىف هلجر عضو ال ةديبع ناب نوعاطلا

 « هايملا دافل ءاوحلا هب ابلاغ دسفي ام كلذو ءزوزألاو هايملا نم ةبيرف ىأ ةميظع نزو ناف ةمجعم نيغب « ةقيح د
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 رارفلا دصق نل وه امنا جورخلا نع ىبنلا نأ یأر ربع نأ ىلع لذي اذبف . مخولا نم هديغبلا ةحبسفلا ةهذالاو

 نم ملسيل هبلط اع] ةنآ ةديبع وبآ نظو « هاعدتسا كلذلف سالا سفن ىف ةديبع یاب ةجاح هل تناكهلعلو « اضحمتتم

 نم روک ذلا ثيدحلا اممم امس دعب كلذي ةديبع ىنال ريع سأ ناك دقو ء كلذل هتباج) نع رفتعاف ةب نوعاطلا عوقو

 عيفص ىواحطا ديأو . هرهاظب ذخألا ىلع ةديبع وبأ رمتساو « لوأت ام هيف رمع لوأتف « فوع نب نحرلا دبع

 مخو اوكش مجال مهتصق نم حضاو وهو.« رارفلل ال جالمال ناك ةئيدملا نم مهجور ناف « نيين رعلا ةصقب رمع

 اهنابلأب اووادتي نأ اوما ىتلا لبالا نال عقاولا ةرورض نم مهجورخ ناکو « مهماسجأ قفاوت ىلاهنأو ةئيدملا
 یراخبلا ظحل دقو ء اوجرخ كلذلا امعارم ىف تناك اما و « دلیلاب اهتماقإ انت تناكام احتاور قاشنتساو اهلاوبأو

 هجرحخآ ام هيف لخدي و « نيبئ رعلا ةصق قاسو « هم التال ینلا ضرالا نم جرخ نم » نوعاطلا ةمجرت لبق مج رف كلذ
 نيبأ امل لاق اضرأ أن دنع نإ هللا لوسر اي تلق » لاق ؛ رخصم فاكو ةلمه كيسم نب ةورف ثيدح نم دواد وبأ

 نم برقلا فرقلا ةبيتق نا لاق « فلتلا فزقلا نم ناف « كننء ابعد : لاقف « ةثب و یهو انتريمو انغب ر ضرأ یه

 عفن أ نم ةيوهألا حالصت-ا ناف ؛ ىوادتا باب نم وه اعاو . ىودعلا تايئإ اذه یف سیا : ىناطخلا لاقو « ءابولا

 «مدقت اک هب مالا درو دقو موذجلا نم رارفلا لع سايقلاب اضِنَأ ارجتحاو ؛ سكملاب و ندبلا حیحصت ىف ءايشآلا

 هنم رارفلاب سالا درو دق موذجناو , هنع ىبناا تبث دف نوعاطلا اهب عقو ىلا دل بلا نم جورخلا نأ باوجلاو

 ىف ءاململا ركذ دقو . هتداعإ نع ىنذي ام كلذ ىف ةمكحلا نايب نم « ماذجلا باب » ىف م دقت دقو ؟ سايقلا حصي فکن

 ةلخادم رهاظااف عقو اذاف ءهب عقب ىذلا دلبلا ىف اماع نوکب بلاخلا ىف نرءاطا نأ اهنم : اکح جورخلا نع یهنا

 قيلي الف ادبع رارفلا ناڪ - ابن كاكفنالا عقب ال ىح  تنيعت اذإ ةدسفلا نا ۰ رارفلا هدیفب الف ام نمل هيس

 ةحلصملا عئاض  هريغب وأ روكذملا ضرملاب  هنع زجم نم راصا جورخلا ىلع اودراوت ول سانلا نأ اهئمو « لقاعلاب
 « ءافمضلا بولق رسك كلذ ىف ناكل ءايوقالا جرغ جورفا عرش ولف اضيأو ٠ اتیمو امح هدبعتي نم دقفل

 « هنالذخم هيلع بعرلا لاخداو رفي ۸ نم بلق رسك نم هيف ال فحزلا نم رارفلا ىف ديعولا ةمكح نإ اولاق دقو

 قاشنقسالا ماود ثرح نم لب « ندبلا رهاظ ةناقالم ثيح نم رضي ال ءاوملا : لاقف نيمآلا نيب ىلارغلا عمج دقو

 سم جراخلاف « نطابلا ىف ريثأتلا دعب الإ رهاظلا ىلع ربظي الو نطابلا ىف رثؤيف ةثرلاو بلقلا ىلا لصيف
 یضرلا قل جورخلا ىف ءامصالل صخر ول هنأ كلذ ىلا فاضتبو . هب کحتسا امم ابلاغ نصلخم ال هب حق ینلا دلبلا

 ةجزمأ فيكتت ءابولا هب عقب ىذلا ناكملا نأ ءابطالا ضعب هرکذام امنو ٠ موه اصم عیضتف مدهاعتي نم نردحيال

 «مهتفاوب مل ةحيحصلا نك املا ىلا اولقتنا ولف ۰ مريغل ةديحصلا ةب وهاك ممل ريصتو اهفل أنو ةعقبلا كلت ءا وب هلهأ

 « هتدسفاف اهب هندب فيكت لصح ىلا ةئيدرلا ةرخبآلا نم بلقلا ىلا همم بحصتسا اهءاوه اوةثنتسا اذإ امر لب

 « تملسل تجرخ ول لوةب مقلا و ؛ تبصال تقأ ول لوقب جراخلا نأ مدقت ام اهنمو . ةتکلا هذه جور نم عنف

 ةضراعم عم هيف : « هيلع اومدقت الف » هلوق ىف ةرج ىبأ نب دم وبأ خیشلا لاق . لعأ هقاو هنع ىلا وللا ىف عقيف

 ارارف اوجرخت الف هلوق فر ( هک بتا ىلا کیدیآب اوقلتالو إل ىلاعت هلوق ةدام نم. وهو . ردقلاب ةمكحلا نمضتم

 ةعقبلا ال ةءقيلا لهأ هب دصقب امن لرم اذا ءاللاف اضيأو : لاق « ةب اضرلاو رودقملا عم فوقولا ىلا ةراش] « هنم
 بصناا مدع ىلا عراشلا هدشرآف : هکرد هجوت اب اف « 2ام الو هب عقاو وبف هب ءالبلا لازن] هللا دارآ نف « اهسفن



 بطلا پاتگ - ۹ ۱۹۰

 ىف نأ امهتیب عما ف یدنع حجرتی ىذلا : دیعلا قيقد نب نيدلا قت خیشلا لاتو . رولا كلذ عفدي نأ ريغ نم

 لكوتلا وآربصلا ماقمل ىوعدلا نم برض هيف ناك اعرو . هيلع ربصت ال العلو « ءاليلل سفنلا ضيرعت هيلع مادقإلا
 ىف الاد نوكي دقف رارفلا امأو ء رابتخالا دنع هيلع تبثت ال ام اهاوعدو سن“ رارتغا نم ارذح كلذ عنف
 هذه نمو ۰ نيتااحلا ىف فاكتلا كرت عراشا ان ساق . هيلع ردف ام ةاجنلا لواح نم ةروصب بابسالا ف لغوتلا

 « ءالبلل ضرمتلا نم هيف امل یا كرتب صاف « اوربصاف مومتبقل اذاو ۰ ودملا ءاقل اونمتت ال » مب هوق ةداملا

 ىلاعت هللا رمال ایست عوقولا دنع ربصلاب مرمأ مث « عوقولا دنع اهردغ نمؤي ال ذا « سفنلا رارتغا فوخو

 بجوب ال فالتخالا نأو « ماكحألا قو « لزاونلا ىف ةراشتسالاو , ةرظانملا ةيعورشم دئاوفلا نم ربع ةصق قو
 نأو الع ىمسي صنلا نأو , صنلا ىلا فالتخالا دنع عوجرلا نأو . هبجوب ىذلا وه قافتالا نأو « اكسح
 بوجو هيفو . هنم لعأ وه نع هريغ دنع نوكي الام هدنع نوكي دق ملاعلا نأو « هلعو هللا ردقب ىرحمت اهلك رومالا

 هوابقف ةياحصلا نم دقعلاو لا لهأ قافتاب ناك كلذ نال « كلذ ىلم ةلدآلا ىوفأ نم وهو « دحاولا رب لمغلا
 لوقل رب عوجرل ةيرحجت رثك الاو اددع رثك الاب حبجرتلا هيفو . ايوقم هعم ارباطو لو فوه نب نمحرلا دبع نم

 هفااخ نم ددع نم شک | كلذ عومج ناف ۰ راصنالاو نيرجاهملا نم ممد قفاو نم مهلا مضنا ام عم شبرق ةخيشم

 ةخيشملا دنع ام نيدلاو لعلا ف لضفلا ديزم نم كلذ اوفلاخ نيذلا دنع ام نزاوو « راصنالاو نيرجاهملا نم لك نم

 لم ىلاعت هقا دمح كلذلف « صنلا هداهتجا قفاوو ةرثكلاب حجر ةيقيحلا هذه نم اولداعت الف « براجتلاو نسلا نم

 لهآ عدرو بوركملا ةبرك فشكو مولظملا لظ ةلازإ نم هيف امل هتيعر لاوحأ مامإلا دقفت هيفو . كلذ هقيفوت

 ةنيدملا لخدي ال » ةربره یآ ثيدح ثلاثلا كثيدحلا . مهزانم سان لیزتت و رامشار عنارشلا رابظاو داسفلا

 اذه نم متأ كلام نع سيوأ بأ نب ليعامسا نع جحلا ىف هدروأ دقو ارصتتع هدروأ اذنك « نوعاطلا الو حیسلا

 ىف هجرخأو « لاجدلاب قلعتب ام كانه تمدقو « لاجدلا الو نوعاطلا ايليخدب ال ةكئالم ةنيدملا باقن ىلع » ظفلب
 لاجدلا ابلخدي الف الملا دجيف لاجدلا اپن اب ةنيدملا » هعفر سنأ ثيدح نمر « كل ذك كلام نع ىنعقلا نع نتفلا
 لاجدلاب نرق فيكو ةدابش نوعاطلا نوک عم ةنيدملا نوعاطلالوخد مدعلکشتسا دقو «ىلامن هللاءاش نا نوعاطلاالو

 كاذ نأ دارملا امئإو ةتاذ كاذب هفصويدارملاسيل ةدابث نوعاطلا نوک نأ باوجلاو « امل ود مدعب ةنيدملا تحدمو
 ءاهايإ وخد مدعب ةنيدملا حدم نسح نجلا نمط ةنأ نم مدقت ام رضحتسا اذاق هیس هن وكل هنع أشنيو هيلع بتوتي
 نعط نم نكمتي ال املا هلوخد قفنا نمو ةنيدلا لوخد نم نوعونع مهنيطامشو نجلا رافك نأ ىلا ةراشا هيف ناف

 عونم ةنيدملا سفالا راذک ل وخد : انلق , مینموم نم عقب دقلب مرافكب صتخال نجلا نمط : ليق ناف « مبنم دحأ
 نم نمالا لصحل , مالسالا صااخ نكي مل ولو نيم ملا ماكحأ هيلع ترج مالسالا ربظي نمال] ةنيدملا نكي ملاذا

 : لاقف كلاذ نع « مبفملا د ىف ىطرقلا باجأ دقو . الصأ نوعاطلا اهلخدي مل كلذلف , كلذب مهءط ىلا نجلا لوصو

 ماست ىضتقي هلاق ىذلا اذهو ‹ فراج لاو او نوعاطك اهريغ ىف عقو ىذلا لثم نوعاطلا نم اهلخدي ال ىنعملا
 نيدلا ىع خيشلا مرخآ نم مج عمج هعبتو « فراصلا » ىف ةيبتق نا مرج دقف كا ذك سیل و « ةلمجلا ىف الخد هنأ

 نوهاظلا ىف کم لخد هنأ ةعاجلقن نکل ءاضيأ کم الو الصأ ةنيدملا ليخدي مل نوعاطلا ناب «راکذالا » ف ئوونلا

 ,الصأ نوعاطلا اب عقو ةنأ طق دحأ رکذب ملف ةنيدملا فالخ . ةثامعبسو نيعبرأو مسا ةنس يف ناك ی"! ماعلا



 ۱۹۱ 0۷۳۱ - ۷۷۸ كدملا

 توما هب عقيف ءاوما داسف نع أشني ینلا هنأو وه هنآ وأ ۰ ءابولا نم معأ نوءاطلا نأ ىلع ىنب ىطرقلا لماو
 « اعيرذ اتوم اهب نوتومي مو ةئيدملا تمدق و دوسألا ىلأ لوف ىراخبلا حي نم زئانجلا ىف یضم دقو . ريثكلا

 اذه ىف نوعاطلاب دارلا نأ قحلاو « انوعاط هتيمسن ىف نأعلا نكلو ٠ كشالب ءابو وهو ةنيدلاب عقو اذپف

 ةنيدملا لخدي مل اذبف لتفيف ندبلا ىف مدلا نمطلا كاذب جیپیف نجلا نعظ نع ادني ىذلا ةنيدلا هلوخد ىناملا ثيدحلا

 كتيفاع نكلو ه يلب لات دقو « نوعاطلا قرصحن مل ةمجرتلا بیس ناب هريغ باجأو ؛ ىطرقلا باوج حضتب لف طق

 لاقو . ةحصلاب اهل جلي ىنلا ءاعد مزاولو ةنيدلا صئاصخ نم ةئيدملا نوعاطلا لوخد عنم ناكف « ىل عسوأ
 نع لب دلب نع نوعاطلا اومفدي نأ اورجب مرخآ ىلا ما وأ نم ءابطالا نآل « ةيدمحتا تارجعملا نم اذه : رخآ

 نع اباوج وه سيل نكلو ؛ ميم مالک وهو : تلق . ةليوطلا روهدلا هذه ةنيدلا نع نوءاطلا عنتما دقو , ةيرق

 لكف رركتت ىح او ةرم دعب ةرم 0 نوءاطلا نل ىملاب نوعاطلا نع مبضرع هِيَ هنأ ةبوجالا نمو : لاكشالا
 رخآ باوج ىل رهظي و ٠ بابسالا نم مدقتام ضیا نوعاطلا لوخد مدع نم دارلا متيو رجالا ىف نالداعئيف نيح

 قاتأ و هضر ميظع نزو ةدحوم هرخآ نيتلمبع بيسع ىنأ ةياور نم دحأ هجرخأ ىذلا ثيدحلا راضحتسا دعب

 2 هنأ كلذ ىف ةكسحلا نأ وه و ماش لا نوعاطلا تلسرا و ةنبدلاب یا تكسم أف « نوعاطلاو یاب ليربج

 ف ط ین ريخ مث فشناع ثيدح نم قبس اک هب و ةنيدملا تناق و اددمو اددع هب ادعا نم ةل ىف ناك ةن دملا لخد ل

 جاتحا U « نوعاطاا فالخ , ابلاغ اهب توملا 21 ذنيح ىملا راتخاف ليرجلا رجالا امهنم لكب لصح نييمأ

 ىلا نوجاتحي نيذلا داسجأ فعضت نأ ةنيدلاب ىحلا رارمت-ا ةيضن تناك لاتقلا ىف هل نذأو رافکلا داج ىلا
 كلذ فالغع تناک نآ دعب هللا دالب حصأ ةئيدملا تدامف ةفحإلا ىلا ةئيدملا نم ىحلا لقنپ اعدف دارج لا لجأل ةيوقتلا

 ىلا هل تلصح كلذ هتاف نمو  هقا لیبس ىف لتقلاب هل تاصح ام ر نوعاطلاب ةدابشلا هتاف نم ذئنیح نه اوناک مث

 ةزجعملا هذه رومظو هتود ةباجإ ققحنل اهريغ نع اهل ازيبم" ةنيدملاب كلذ رمتسا مث , رانلا نم نمّولا ظح یه یا
 نتفلا باتک رخاوأ ىف لاجدفا ركذ ىف أيس : ( هيبنت ) ٠ ملعأ هللاو ةلواطتملا ةدلا هذه هربخ قب دصتب ةميظعلا

 ىف فاتخا هئاو « یلامت هللا ءاش نا نوعاطلا الو لاجدلا اه. رقي الف اهتوسرح< کالا دجيف د هيفو سنأ ثيدح
 لوخد زاوج هاضتقم ناو نوهاطل اب صتخ هنأو قيلمثلل وه : ليقو . امهلمشيف كريتلل وه : ليقف ءانثتسالا اذه ٠

 امهنم بقن لك ىلع ةكسئالملاب ناتفوفخم ةكمو ةئيدملا » ةرب ره ىنَأ ثيدح قرط ضعب ىف عقوو « ةئيدملا نوعاطلا
 نب ءالعلا نع حاف نع حرش نع « کم باتک » ىف ةبش نب ع هجرخأ « نوعاطلا الو لاجدلا املدي ال كلم

 لوجو ه لنت یا اذه ىلعو « حیحصلا لاجر هلاچرر اذ مل ىنلا نع ةريره ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع
 . مدقتملا ىطرقلا بارم كلذ ققحت نإ باجي وأ , كلذ لقن نم نظ اك سيل هنم ةئامعی و نيصهرأو عست ةنس

 ۳ نوب رصب هلك هانسالاو « لوح الا نامیاس نیا وه مصاعو « دايز نبا وه ( دحاولا دبع ) هلو « عبارلا ثيدحلا

 ؟ ( تام مج یجب ) هلوق ٠ . ثدحلا اذه الإ ىراخبلا ىف سنآ نع نيريس تنب ةصفحل سيل ( سن ىل لاق تلات ) هلوق

 رهتشا نكل « ةيمايفتسالا ام یهو لیصالا وهو يملا عابشاپ ؟ 6 تام امب 0 ةياور ىف عقوو ؟ تام ءىش ىأب ىأ

 سر عقوو « ةصفح وخآ نيريس نبا وه روکذلا یحو « رج فرح اماع لخد اذا اهنم فلالا فذح

 درو " !عةرجما نم نيعستلا دودح ىف ,.< ةافو تناکو :نو هتک نھ نبا وهو ةرمع ىبأ نب ىحي



 نب يج تعمس هقبتع نب ىحي نع دامح قي رط نم « ط-والا خیداتلا » ف ىراخبلا جرخأ نكل « ثيدحلا اذه نم

 تام نيريس نب ىح نأ دارآ « كلام نب سفأ توم دعب هلقن « ةعمجا ىف ىتلا ةعاسلا نارك اذتی نيريس نب دو نيريس .

 نآ هل رهظ هنأ ىنضتقي حيحصلا ىف ةصفح تيدي هي رختو . ىا ؛أطخ ةصفح دیدح نوكيف كلام نب سنأ دعب

 هيلع زوج اذاف « أطخ ةصفح نع قيتع نب ىح ثيدح « ريغصلا خيرراتلا » ىف لاق دقو « أطخ قیتع نبأ يع ثيدح ُْ

 هلوق ٠ لأ هقاو . نيريس نإ سنأ ناك هلملف « نيريس نب ىبح ه هلوق ىف هيلع هزیوجت زاج ةصفح نع هثیدح ىف أطخلا

 ثيدح ىف دويق ةلالثب اديقم قتأيسو , سنا ثيدح ىف افلطم ءاج اذكه هب عقي ىأ ( لسم لكل ةدابش نوعاطلا)
 نوطيملا » هعفر ةر ره ىبأ ثيدح سماخلا ثيدحلا . هبقع هدار | ىف رسلا وه اذه نأكو . هدءإ بابلا ىف ىذلا ةشأاع

 ةماور نم دابجلا ىف هدروأ دقو « نيتاصخلا نيتاه ىلع ارصتقم ارصتخ هدروأ اذکه « ديهش نوعطملاو ۰ دیپش

 ىف لوتةملاو مدملا بحاصو قرغلاو نوطبملاو نومطلا : ةسمخ ءادوشلا » ظفلپ الوطم كلام نع ففسوب نب هللا دبع

 مدقت اک نجلا هنعط نم نوعاعلاب دارملاو ٠ ةسخلا ىلع ةدايزلا ىف ةدراولا رایخالا ىلإ كانه ترشاو « هللا ليجس

 ۱ بابلا لوأ ىف هر رقت

 نوعاطلا ىلع رباصلا رجأ صا - ۱ ۱
 ' ٠ نع ةديّرب نب رفا دبع انثدح تارفلا ىبأ نب دواد اننادح ناہح ان ربخأ احسا ثيم - ۵ ۳ ءم

 اهبخآف « نوعاطلا نع قلي فأ لوسر 'تلأس اهنأ ةتربخأ اهنأ عقلي “تلا جوز ةشئاع نع » ري نب ی

 نوعاطلا مقي دبع رم "سیف « نینمژملا ةحر هللا لسجل « ءاشي نم ىلع هللا 'هثسبي اباذع ناك هنأ إب هللا ین

 < ديبشلا رجأ ”لثم 4 ناک الا 4 هللا بكام الإ هبیصی نل هنأ لي ارباص ودلب ىف ثكميف
 دواد نع رضا هبات

 ( قم انئدح ) هلوق ۰ ام مقم وه دلب ىف غقو وأ هب عفو ءاوس ىأ ( نوعاطلا ىلع رباصلا رجأ باب ) هلوق

 امهنيب ميملاو ةيناتحتلا حتفب رمعي نب یو . لاله نیا وه ةدحوملا ديدشتو ةلمبملا - نايحو « هيوهار نبا وه

 هجولا اذه نم دمحأ ةياور ىف ( نوعاطلا نع 2 هقا لوسر تلأس انآ ) هلوق . ءار هرخآو ةنك اس ةلمرم نيع
 یآ « ءاش نم ىلع  ىنيمدكسلا ةياور ىف ( ءاشي نم ىلع هللا هئعبي اباذع ناك ةنأز هلوق . « تلأس تلاق , ةشئاع نع
 ( نينمؤالل ةحر هقا هلم ) هلوق . ماعلب عم ىموم باصأ ةصق قو نوعرف لآ ةصق ىف مدقت اک صاع وأ رفاك نم
 «رفاكلا لع سجرو « محل ةحرو نيئءؤلل ةدابش نوعاطل اف » دحأ دنع بيسع ىبأ ثيدح ىنو ؛ ةءالا هذه نم ىأ
 مط لجعي مهلع باذعوه اعناف رافكلاب عقو اذاو « نيلسملاب صاخوه ام ةحر نوعاطلا نوك نأ ىف يرض وهو

 . رظن هيف ؟ لماكلا نمولاب صتخ وأ ةدابش هل نوعاطلا نوکب لمف ةمالا هذه نم ىصاعلا امأو « ةرخآلا لبق ايندلا ىف

 ةچردب مركب ال لاقي نأ لمتحم هناف ء رسم وهو كلذ هيلع مجهبو ةريبكلا بكست نم نوكي نم ىصاعلاب دارملاو

 اوليعو اونمآ نيذلاك مهلمحت نأ تائيسلا اوحرتجا نيذلا بسح ما ) ىلامت هلوقل هب اسبلتم ناك ام مؤشأ ةداهشلا
 نبا هجرخأ « ةثحافلا روبظ نع أشني نوعاطلا نأ ىلع لد ام ربع نبا ثيدح ىف عفو دقف اضيأو ؟ (تاملاصلا



 ۱9 0۷۳: تیدلا

 تضم نكت مل ىلا عاج والا و نوعاطلا مهيف اشف الإ اهب اونلعي یح طق موق ىف ةشحافلا رپظن ۸ » ظفلب قوبلاو هجام

 نباو دحأ دنع فيمض هنكل 0 ماشلا ءابقف نم ناکو كلام یان ديز نب كلا هداسا قو « ثيدحلا < مرفالسأ ف

 ذهاش هلو « اريثك ءیلعخم ناك: نابح نبا لاقو قشمدلا ةعرز وبأو ىرصملا خاص نب دمحأ هقثوو « امهريغو نيم

 . عاطقنا هيفو « يدحلا « توملا مهيف رثك الإ طق موق ىف انزلا اشف الو » ظفلب « أطوملا » ىف سابع نبأ نه

 « هللا باذع مبسفنأب اولحأ دقف ةيرق ىف ابرلاو انزلا ربظ اذا د ظفلب الوصوم رخآ هجو نم کاملا هجرخأو

 صاعلا نب وربع ثيدح نم هلو « لاقم هدنس قو كلام قابس وحن سابع نبا نع رخآ هجو نم الوصوم یاراماو

 ج احلا دنع ةديزب ثيدح قو + فيعض هدنسو ثيدحلا « ءانفلاب اوذخأ الإ انزلا مهف ربظي موق نم ام » ظفلب

 الد اعوفم ةشئاع ثیدح نم دمحألو « توملا مهلع هقا طلس الإ موق ىف ةثحافلا تربظ الو » ظفلب ديج دنسب

 - نسح هدنسو « باقمب هللا مهمعي نأ كشوآ انزلا دلو مهف اشف اذاف « ان زلا دلو مهیف شفي مل ام ريخ ىتمأ لات

 لصحت لب : لاقي نأ لتحو ؟ ةدابش نوكي فیکف «ةيصعلا ببسب ةوقع عقب دق نوعاطلا نأ ثيداحألا هذه ىف

 « بم لكل ةدابش نوعاطلا ١ سنأ نع هلبق ىذلا ثيدحلا ىف ايس الو « ةدراولا رابخالا مومل ةداپشلا ةجرد هل

 ءادهشاا تاجرد نآل ۰ ةلزتلا ىف لماکسا نمؤملا ةاواسم تائيسلا حرتجا نمل ةداهشلا ةجرد ل وصح نم مرلي الو

 هذج هللا ةمحر نمو ۰ ريدم ريغ البقم ايلملا یه هنا ةبلك نوکتل هللا لیبس ىف ادهاجي لتق اذا ةاصعلا نم هريظنك ةوافتم

 اس الو ؛ ةدابشلا رجأ نوعاطا هب عقو نمل لصحم نأ كلذ ىفاني الو « ايندلا ىف ةبوتعا ممل لجسی نأ ةيدمحملا ةمآلا

 هر دحأ جرخأ دقو . ركنملا راكنإ نع مدعاقتل - لعأ هقاو _ مع اماو . ةشحافلا كلت رشابب مل مرثک او

 ودعلا قتل اذإ ىتح <« هللا لیبس ىف هلامو هسفنب دهاج لجر : ةمالث لتفلا » هعفر ديبع نب ةبتع ثيدح نم نابح نأ

 نمؤء لجدو . ةوبنلا ةجردب الا نويبنلا هلضفي ال هشرع تفت هللا ةميخ ىف رختفلا دمبشلا كاذف « قي ىح ميلتاق

 تحمناف لتفی ىح ميلتاق ودعلا نا اذا ىتح , هلا ليبس ىف هلامو هسفنب دهاج « اياطخلاو بوثذلا نم هدفن لع فرق

 وحب ال فيسلا نا 0 رانلا ىف وهف لتقي ىح هلامو هسفنب دهاج قفانم لجزو . اياطخلل ءاع فسا نا « هایاطخ

 رفکنال ةدابشلا نأ هنم داسي هناف « نبكللا الا ءىش لك هل رفغي دكا نا » حیحصلا رخالا ثيدحلا امأو « قافنلا

 هل تلصح نم بيثي هللا نأ الإ ىنعم ةدامشلل سیل و « ةدابشلا ةجرد لوصح منع ال تامبتلا لوصحو « تامبتلا

 دیهشل نآ ضرف واف « تاءيتلا ادع ام هند زراجت هللا نأ ثيدحلا نيب دقو « ةدئاز ةمارك همرکب و اصوصخم ابا

 تاعیتلا نم هيلع ام ةنزاوم ىف هعفنت ةحل اصلا هلامعأ ناف تامبتلا يغ ةئيسلا هلامعا ةدابشلا ترفک دقو ةحلاص الامعأ

 ىأ ( دبع نم سیلف ) هلوق . لعأ هقاو « ةثيشلا ىف وبف ةحلاص لامعأ هل نكي | ناف « ةصلاخ ةداهشا ةجرد هل قبتو

 نوكي » ظفلب ردقلا ف تاب و« « هتیپ ىف هدمحأ ةياور ىف ( هدلب ىف ككميف ) هيف وه ناکم ىف ىأ ( نوعاطلا عقي ) لسم

 لب « قلق الو جعزتم ريغ ىأ ( ارباص ) هلوق ٠ نوعاطلا ابف عفو ىا ىأ « دلبلا نم جرخم الو هيف ثکع و هيف

 ناكملاب ثكسي نأ وهو ؛ نوعاطلاب تومب نمل ةداپشلا رجآ لوصح ىف ديق اذهو , هئاضقب ايضار هللا مال السم

 بتک ام الا هبيصإ نا لأ می » هلوقو . احرص هلبق بابلا ىف هنع یا مدقت اک هنم ارارف جرخي الف هب عقب ینلا

 جرخ ول هنأ اناظ جورخلا مدع ىلع مدنتموأ قلق وهو تکم ولف , ةماقإلاب قلمنت ةيلاح ةلج یهو « رخآ ديق « هل هللا

 هيضتقي ىذلا اذه ‹ نوعاطا اب تام ولو دیپشلا رجأ هل لصحم ال أذبف هب عقي هتماقاب هنأو اسأرو الصأ هب عقو ا.
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 بطلا پاتک - ۷۹ ١5

 نوعاطلاب تمب مل نو ديهشلا رجأ هل لصحم ةروكذملا تافصا اب فصتا نم نأ هقوطنم ىضتقا اک ثيدحلا اذه موبفم

 الصأ هب عقی ملوأ ءهب تمي ملو هب عقو وأ هب تاف نوعاطلا هب عفوف كلذب فصنا نم نأ :روص ثالث هت لدي و

 تام نم نأب حيرصتلا توبث عم ةيلئالاب ريبعتلا ىف رسلا لعل (دیپشلا رجأ لث» ) هلوق ۰ الجآ وأ الجاع هريغب تامو

 اهنيعب ةدابشلا ةجرد هل لصح ۸ ناو ديبششلازجأ لثم هل ناك نوعاطلاب ءالؤه نم تمب ملنم نأ ادیپش ناک نوءاطلاب

 ةبن ىلع جرخ نك نوكيو « دیپشلا رجأ لثم ىلعي ةنأب دعو نم ةجرد ىلعأ اديبش هنوكب فصتا نم نأ كلذو

 نم نأ بابلا ثيدح موبفم هاضتقا ام امأو « لتفلا ريغ بدسب تاف الملا یه هللا ةلك نوكتل هللا لیبس ىف دابجلا

 دوعسم نبا ثيدح هل دهشيف دیپشلا باوث هل لصح هنأ هنم تم مل مث نوعاطا هب عقوو ةروكذملا تافصل ب فصنا

 هئدح هيأ دومسم نبا باصا نم ناکو هريخأ دع ايأ نأ ةعافر نب ديبع نب هارب قب رط نم دمحأ هجرخأ ىذلا

 ىف ديمضلاو « هتينب ملعأ هللا نيفصلا نيب ليتق برو « شرفلا باحال یتمآ ءادبش رثک | نا ه لاق لِي لوسر نع

 نم نأ ثيدحلا نم طبنتساو « نوقثوم هدنس لاجرو دوعسم نا دنسم ىف هجرخأ دما ناف دوهم نءال هنا هلوق

 ددعتب باوثلا ددعآ نم عنامالو  نيديبش رجأ هل نوكي نأ هب تاف نوعاطلا هب عفو مث ةروكذملا تافصلاب فصنا

 ةنأ بابلا ثيدح هاضتقا اق قيقحتلاو  باستحالاو ربصلا عم ءاسفن وأ ؛ نرعاطلاب ابيرغ توم نك ب ابسألا

 ةداهشلا رجأو ءىش ةدابعلا ةجرد ناف « هتابثو هربصل دیرشلا رجأ لثم هل فاضرو هب نوعاطلا عوق وب اديبش نوكي

 ىف هلوق فو « ديهش نوءاطملاو د هوق ىف رسلا وه اذه : لاقو ةرمج ىبأ نب دحم وبأ خيشلا كلذ ىلا راشأ دقو « ءىش

 ةروكذملا تافصلاب فصلا نم !معفرأف « ةنوافتم ءادبشلا تاجرد لب : لاقي نأ نکع و « ديهش رجأ لثم هلف و اذه

 تمي لو عطا لو فصلا نم هنودو « هب تمي ملو نعطو ام فصتا نم ةبترلا ىف هنردو « نوعاطلاب تامو

 هب تامو نوعاطلا عقو ولو اديهش نوكي ال ةروك دملا تافصا اب فصتي مل نم نأ اضيأ ثيدحلا نم دافتسيو : هب

 ةهاركو هللا ردفل طخسنلاو رجضنلا هنع اشن ىذلا ضارنعالا موش نع ًاشنب كلذو « هريغب تومي نأ نع الضف

 ثیداح لا ضعب ىف ءاج دقو . ملعأ هللاو « ةطورشاا لاصخلا اپعم توفت ىنلا دوم لا نم كلذ هبشأ امو ه هللا ءاقل

 ءادهشلا آب » هعفر یلسلا دبع نب ةيتع نع نسح دنسإ دحآ جرخأف < ةكرمملا ديهشو نوعاطلا دېش هاوتسا

 ءادهشا حارك مهحا رج ناك ناف اورظنا : لاقبف , ءادرش نحن : نوعاطلا باحعا لوقف « نوعاطلاب نوفوتملاو

 هجرخأ ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم دهاش هلو . « كلذك مهنودجيف ؛ ءادبش میف كسلا حرك ابرو امد ليست

 اونام نيذلا ىف لجو زع انبر ىلا مهشرف ىلع نوفوتملاو ءادمشلا مصتخي » ظفلب اضيأ نسح دنسب ىتاسنلاو اضيأ دا
 اک مہشرف ىلع اوتام انناوخا مهشرف ىلع اونام نيذلا لوقب و « انلتف اك اولتف انناوخ] : .ادهشلا لوقيف « نوعاطلاب

 مهحارج اذاف ؛ مهنم ميلاف نيل وتقملا حارج تچشآ نان « مپحارج لا اورظنا : لجو رع هقا لوقيف « انتم

 هلوق ۰ « مہ نوةحليف د هرخآ ىف هجولا اذه نم « رابخالا ىنامم د ىف ىذابالكلا داز « میحارج تهشأ

 باتک د ىف رضنلا قيرط جرخأ دقو « تارفلا ىبأ نا وه دوادو « ليمش نبا وه رضنل ( دواد نع رضناا همبات )

 هجرخأو « ليعامسا نب ىموم نع لیئارسا ىنب زکذ ىف اضيأ الوصوم مدقتو ٠ هنع ها را نب قحا نع « ردقلا

 بدؤملا دمع ن .سنوب قيرط نم یاسنلاو ىرقملا نمر لأ دبع آو ثراولا دمع نب دمصاا دجء و نافع نع دمحأ

 مون ةلازا « رضنلا هعبات » هلوقب دارآ ىراخبلا نأ موتي الثا كلذ ترکذ امئاو « تارفلا ىبأ نب د واد نع مهلك
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 ۱۹۵ ۵۷۳۵ ثيدحلا

 هب درفنلا موت ةلازإ دارآ امنو كلذ ىراخبلا درب مو « امهريغ هورب مل هنأ نظيف هب لاله نب نابح درفت موتي نم

 لعأ هقاو , امهيف رصحلا درب مو ءطقف

 تاذوملاو نآرقلاب 'ف را ساپ - ۴۲
otoيضر هشااع نع و رع نع "ی ره زا نع ر نع ماشه 5 ریخآ وم نب میه ربا رم — " 

 "تنك لقث الف « تاذوملاب هيف تاما ىذلا ضرما ىف  هسفن ىلع ثفنب ناك ياب ىلا "نا » اهن هللا

 « اهنک"ربل هسق هديب حسمأو « نهم هيلع ثفنأ

 . هجو اهب حسم مل هيدي ىلع ثفني ناك: لاق ؟ تفت فیک : ؟یرهلا ”تلأف
 قرب ىضاملا ىف حقفلاب قر لاقي « فاقلا نركسب ةقد عمج : دوصقم فاقلابو ءارلا مضب ( قرلا باب ) هلوق

 نعم وهو ؛ زمه ريغب عمجاو « ةيقرلا بلط قرتساو , هيقرأ فاقلا رسكب انالف تيقرو . لبقتسملا ف رسكلاب
 تاذوعلاب دارملا نال ء ماعلا ىلع صاخلا فطع نم وه ( تاذوعملاو نآرقلاب ) هلوق . ةمجعملا لاذلاب ذي ومتلا

 لکو سانلاو قافلا دارلاوآ ۰ بيلغتلا باب نم نوکیف « ريسفتلا رخاوأ ىف مدقت اک صالخالاو شاللاو قافلا ةروس

 نم هقاب ذعتساف ) « ( نيطايشلا تارمه نم كب ذوعا بر لقو  ىلامآ لوق نآرقلا ىف ذيوعتلا نم درو ام
 نم ماحلاو نايح نبا هدر یاسفلاو دواد وبأو دحأ جرخآ ده ‹ ىلوأ لوالاو « كلذ ريغو ) مجرا ناطيكا

 ٠ تاذوعملاب الإ قرلا ابف رکذف « لاصخ رشع هرکی ناك عقلي ىنلا نا » دوعسم نبا نع ةلمرح نب نحرلا دبع ةياور

 ريدقت ىلعو ؛ ةيوار ةلارجل ربا اذه جنح ال یربطلا لاقو  هثيدح حصي ال ىراخبلا لاق ةلمرح نب نمح رلا ديعو

 ىنعم ةحتافلا ىف نأب كلذ نع باوجلا ىلا بلهملا راشأو ٠ باتکلا ةحتافب ةيقرلا ىف نذالاب خوسنم وبف هت

 قاسالاو هنسح و ىذمرتلا ج رخآ دقو « ىنعملا اذه ىلع لمتشب ام زاوجلا صتخ اذه ىلءف ةنامتسالا وه ةذاعتسالا

 كرتو اهب ذخأف تاذوءملا تلزن ىح ناسنالا نيعو ناجلا نم ذرعتب ی هقا لوسر ناك » ديعس یبا ثيدح نم

 توبث عم ايس الو , ةيولوآلا ىلع لدم لب . ني:روسلا نيتاه ريغإ ذومتلا نم عنملا ىلع لدي ال اذهو . «اهاوس ام

 دقو « اليصفت و ةلج هوركم لك نه ةذاعتسالا عماوج نم هيلع اتلمتشا امل امہ أزتجا اغاو « امهريغب ذومتلا

 ناسلاب و « هتافصو ةئامسأب وأ ىلاعت هللا مالكب نوكي نأ : طورش ةثالث عايتجا دنع قرلا زاوج ىلع .املعلا عجآ

 امن وك ىف اوفلتخاو . ىلامآ هللا تاذب لب امتاذب روت ال ةيقرلا نأ دقتعي نأو « هريغ نم هانعم فرعي اع وأ ىنرعلا

 ىف قرت انک لاق كلام نب فوع ثيدح نم مسم مم ىف «ةروكذملا طورشلا رابتعا نم ديال هنأ حجارلاو « اطرش
 « كرش هيف نكي ملام قرلاب سأب ال , كار "لع اوضرعا : لاقف ؟ كلذ ىف ىرت فيك هللا لوسر اي : انلقف تماما

 ان دنع تناك هنإ هللا لوسراي : اولاقف مزح نب ورمع لآ هاب « قرلا نع ےب هللا لوسد یمن » راج ثيدحح نم هلو

 كس دقو . هعمنملف هاغأ عاب نأ عاطتسا نم 5 اسأب ىرأ ام : لاقف هملع ا وضرمف : لاق ء« برقعلا نم ام قر: ةبقر

 نم ناك امهم هنأ فوع ثيدح لد نکا « اهانمم لقعي ۸ ولو اهتعفنم تب رج ةيقر لك اوزاجأف مومملا اذهب موق

 رخالا طرشلاو « اطابتحا عنتمیف كرشلا ىلا ىدؤي نأ نمؤي ال هانعم لقمی ال امو « منع كرشلا ىلا یدوب قراا



 بطلا باتك - ۹ ۱۹۹
 نب نارص تیدح نم « ىوتكا نم باب » ىف مدقت اك ةغدللاو نیملا نم الا ةيقرلا زوحت ال موق لاقو . هنم دبال
 حليف « ةيقرلا ىلا جاتحي ام لک لصا امهنأ هيف رصحلا ىنعم ناب بيجأو « « ةح وأ نيع نم الا ةيقر ال » نيصح
 «ىنج وأ ىسأ] نم ةيناطم# لاوحأ نع ًاشنن امتوكىف ابك ارتشال كلذ وضو سم وأ لبخ هب نم ةيقر زاوچ نيملاب
 1 لثم سنا ثيدح ىف دواد ىبأ دنع عفو دقو . ةيمسأا داوملا نم هوحنو حرق نم ندبلل ضرع ام لك مسااب وحتلبو

 هللا لوسر صخر » لاق سل أ نع ثراحلا نب هللا دبع نإ فسوي قيرط نم لاسم فو « مد وأ د دازو نارمع ثيدح

 نا» هللا دبع تذب ءافثلا تیدح نم دواد ىنالو « نذالاو ١ رخآ ثیدح قو « ةلثلاو ةجلاو نيعلا نم قرلا ىف 2

 ؛ دسجلا نم هريغو بنجلا ىف جرخت حورق ةلالاو « ةلفلا ةيقر - ةصفح ىنعي هذه نيملعت الأ : اهل لاق علي ىنلا
 نم هنع یه : موق لاتو , داقفلا وذ الا فيس ال : لبق اك عفنأ ةيقر ال ىأ « لضفالا ىنعم رصحلاب داراا ليقو
 هيفو « امهريغو قهبلاو ربلا دبع نبا هركذ « هعوقو دعب ناك ام هيف نوذأملاو « ءالبلا عوقو لبق نوكي ام قرلا
 نم کالا هو هجام ناو دواد وبأ جرخأف ۰ قرلاب ماتا هيف تنرق ىذلا ربا نم ذوخأم هنأكحو « رظن
 قو « كرش ةلوللاو مثافلاو قرلا نا » هعفر دومسم نبا نع اهنع دوءسم نبا ةأرما بنی ىخأ نبا قيرط

 . كلذ نأ نودقتمي ةيلهاجلا ىف اوناك  سأرلا ىف قلعت ةدالق وأ زرخ یهو ةميمت عمج مئائلاو . ةصق ثيدحلا
 وهو « ابجوز ةبح هب بلحت ةأرملا تناك ءىش اففغع ماللاو واولا حتفو ةانثملا رسكب ةلوتلاو « تأنآلا عفدي
 لخد الو , هلا ريغ دنع نم عفاثلا بلجو راضلا عفد اودارأ مهال كرشا نم كلذ ناك امنا و . رحسلا نم برض
 ةأرملا باب » ىف ابرق ىنأبس اك هعوقو لبق كلذ لامعتسا ثيداحألا ىف یبث دقف , همالكو هقا ءامسأب ناک ام كلذ ىف
 « ثيدحلا ءهبجو ام حس و تاذوعملاب ثفنب هشارف ىلا ىوأ اذا ناک د یب هنأ ةشئاع ثيدح نم  لجرلا قرت
 لک نم « ةماتلا هللا تاملكب نيسحلاو نسحلا ذوءو ناك د 2 هنأ سابع نبأ ثيدح ءاببنآلا تیداحأ ىف یعمو

 تاماکپ ذوعأ لاقف الزنم لان نم » عوفرم ميكح عنب ةلوخ ثيدح نم ىذمرتلا حح و ؛ ثيدحلا « ةماهو ناطیش

 ىنأ نب لیپس نع حیحم دنسب ىئاسنلاو دواد ىبأ دنعو « لوحتي یتح ءىش هرضي مل « قاخام رش نم تاماتلا هلل
 تيسمأ نيح تلق ول : ىنلا هل لاقف « منا لف ةليللا تغدل : لاقف لجد ءاج » ملسا نم لجر نع هيبأ نع اص
 : لاقي نأ لمتح نکل ؛ ةدوجوم ىنعملا اذه ىف ثيداحالاو « كرضي مل قلخ ام رش نم تاماتلا هقا تاملکب ذوعأ
 ءاجتلالاو یلاعت هقا ىلا عرفلا ةيعورشم ىف فالخالو « روبشم قرلا ىف فالحلاف الإو ؛ ذومتلا نم صخأ قرا نإ
 ناك اذ « ىناحورلا بطلا ره هقا .امسأ نم اهريغو تاذوعملاب قرلا : نيتلا نبا لاتو . عقوتي امو عقوام لك ىف هيلا
 كلت و ىلامسج لا بطلا ىلا سانلا عرف عونلا اذه رع املف « ىلاعت هللا نذاب ءافشلا لصح قلخلا نم راربآلا ناسل ىلع
 عجب لطاب و قح نم ةبكرم ةهبتدثم رومأب ىتأيف هل نجلا ريخست يعدي نم هريغو مزعملا اهلمعتسإ ىلا اهن یبنلا قرلا
 ابتوادعا ةيحلا نإ : لاقیو « متدرم ذوعتلاو مهب ةنامتسالاو نيطايشلا ركذ نم هب وشي ام هءامسأو هللا ركذ ىلا
 یجرخو تباجأ نيطايشلا ءامساب ةيحلا ىلع مرع اذأف . مدآ ىنب ءادعأ موكل نيطايشلا قداصت عبطلاب ناسنالل
 ركذب نكي مل ام قرلا نم هرككلذلف « ناسفالا ندب نم اپموعس تلاس ءامسآلا كلتب قر اذا خيدللا اذکو , اهناكم نم
 هللا باتک ريغ قرلا ةهارك لعو « كرشلا نم اثير نوكيل هانعم فرع ىذلا ىبرعلا ناسقااب و ةصاخ هئامسأو هللا
 هبانتجا بجيف هانمم لقمي ال ام ةيلهاجلا ىف هب قري ناکام اهدحأ « ماسقأ ةثالث قرلا : ىاطرقلا لاقو . ةمالا ءاملع
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 . بحتسیف اروثأم ناک ناف « زوجیف هئامسأب وأ هللا مالکب ناک ام ىناثلا . كرشلا ىلا یدوب وأ كرش هيف نوكي القل

 هيانتجا بجاولا نم سيل اذیف : لاق  شرعلاك تاتولخلا نم مظعم رآ خاص وأ كلم نم هتلا ريغ ءامسأب ناکام كلاثثا

 هب قوملا ميظعن نمضتي نأ الإ « ىلوأ هکرت نوكيف هئامأب كربتلاو هقلا ىلا ءاجتلالا نمضتي ىذلا عورشملا نمالو
 لاقو . ىلامت هقا ءاش تإ نام لا باتدك ىف كلذ طسب ىنأيو : تلق . ىلاعت هللا ريغب فلم اک بنت نأ یفینیف
 لمآ قريأ : تلق ء هقا ركذ نم فرعي امو هللا باتكب قري نآ سأب ال : لاقف ةيقرلا نع ىعفاشلا تلأس : عيبرلا

 لاق ركب ابأ نأ « أطوملا  ىفو .ها هقا رکذ و هللا باتک نم فرعي اب اوقر اذا ممن : لاق ؟ نیلسلا باتكلا
 دقعو ململاو قدی دحلاب ةيقرلا ةهارك كلام نه بو نأ یورو .هللا باتكب اجرا : ةشناع قرت تناك ىلا ةيدوجلل

 ' لهآ ءاقرتسا ف فلتخا : ىدزاملا لاتو . ميدقلا سانلا سا نم كلذ نكي مل : لاقو ناجلس متاخ بتکی ىذلاو طيخلا

 وهو ؛ هولوقي نأ دعبي اذه لثم نأب زاجأ نم باجأو . هولدب ام نوكب الثا كلام ابهرکو موق اهزاجأف باتکلا

 جيورتل قذحلاب هفصو رارمتسا ىلعاصرح لد, نأ فنأب قذاحلاو لوقي نأ نسال قذاحلا ريغ ناكءاوس بطلاك

 اهنم عنف ةمطقملا فورحلا نع مالسلا دبع نبا لئسو . لاوحألاو صاحتالا فالتخاب فلتخ هنأ قم او . هتعانص

 باوبأ ةسمخ دعب « قري مل نم باب » ىف الصأ قرلا عم نم ىلع مالکلا ىنأيسو . رفك اهيف نوكي الثل فرعي ال ام
 هيف تام ىذلا ضرملا ی هسفن لع ثفنپ ناك) هلوق . یتاعنصلا فسوي نبا وه ( ماشه ) هلوق . ىلاعت هثا ءاش نإ

 ةيعورشم نم مرا ال هلال ء رظن هيلع فوطعملا ىلع هتلالد ىفو , ةرهاظ ةمجرتلا ف فوطملا ىلع هتلالد (تاذوعملاب

 هیدحنم ان رک ذ دقو . اهريغ ىف سيل رم تاذوعملا ف نوكي نأ لایتحال نآرقل نم اھریغب عرشي نأ تاذوعملاب قرلا

 « تاذوحلل ص اصتخا ال نأ ىلع لدف باتکلا ةحنافب ةيقرلا تقبل نكل « تاذوعملا ادعام كرت قلي هنأ ديعس ىبأ

 ةذاعتسالا ىنعم نم ةحتافلا یفو « باتكلا ةحتافب قرلا بابب ةمجرتلا هذه فنصملا بيقمت ىف رسلا وه اذه لعلو

 باحيو . عورشم ةب ءاقرتسالاف كلذ ینعم ىطمي ام وأ هدحو هاب ةناعتسا وأ ةذاعتسا هيف ناك امف ؛ هب ةنامتسالا هقاب

 ی هلوقب دارلا نوكي نأ لمتحيو « نآرقلا ريغ مالكلا نم هب ذومتی ناکام كرت هنأ دارلا نأب دیمس یآ ثيدح نع

 نمو « ةناحبس هللا ىلا ءاجنلا هيف ناك ام دارلاو « هضعب ىلع قدس سنج منا ةئاق هضعب « نآرفلاب قرلا » ةمجرتلا

 عماوج تاذوعلا ىف : لاطب نبا لاق . یضم اك ثيداحأ ةدع ىف هللا تاملکب ةذامتسالا تتيئ دقو « تاذوملا كلذ

 ی ىنلا ناك اذبلف « كلذ ريغو هتسوسوو ناظيشلا رشو دسحلاو رحسلا نم تاهو ركملا رثك أ معن . ءاعدلا نم

 كلذ ىف اديق سيل « هيف تام ىذلا ضر ین » هلوقو « اذه نم ءىش « رحسلا باي » ىف ىنأيسو : تلق . اب تكي ٠

 ىنميمشثكلا ةياور ىف ( هنع ثفنأ ) لوو . خسني مل كلذ نأو ةتايح رخآ ىف عفو كلذ نأ ىلا ةشئاع تراشأ امنو

 حسآ یا ةيلومفملا ىلع بصللاب ( هسفن هديب حسمأو ) هلق . ةسيقرلا ىف ثفنلا ىف درفم باب ىأيسو « هيلع د

 : ضايع لاق . ىناثلا لامتحالا دي ي وهو « هسفن ديب » ىنييمشكلا ةياود قو ؛ لدبلا لع رسكلاب و « هديب هدسج

 نوكي دقو « ركذلا نم بّتكي ام اسب كاری اک ركذلا هسام ىذلا ءاوملا وأ ةيوطرلا كلب كربتلا ثفنلا ةدئاف

 ةياورلا هذه ىف هلوق نيب سيلو . ىهتنا قارلا نع كلذ لاصفناك ضيرملا نع مالا كلذ لاوزب لؤافنلا ليبس ىلع

 .هادتبا ىف هنأ ىلع لوم هنال ةضراعم « كلذ لعفأ نأ ىنرمأب ناك » ىرغخالا ةياورلا نيبو « هسفن ىلع ثفنب ناك »

 لئاقلا ( ىرهزلا تلأسف ) هلو . اف لبق نم ىف هلعفت و هب :همآب ناک هدادتشا ینو هسفنب هلعفي ناك ضرما
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 ىنيلا ديلا اصوص و ةئاضعأ رئاسو اصلا لجرلاب كربتلا ثيدحلا فو ‹ روکذلا دانسالاب لوصوم وهو « رمعم
 م هر

 اش ىنلا نع سابع نبا نع ركذيو . باتكلا ةحئافب ق را بسا - ۳

 ديعس ىبأ ٠ رع لک وتلا ىلأ نعرشب ىلأ نع ”ةبعش كر دغ ان دح راش نب دمع ی — ۷

 م تین« مورق رق « برا ءايحأ نم "یح ىلع !'ونأ كَم ىبلا باحصأ نم اسان "نا » هنع هلل ىضر یردلا
 ولت ىتح لمفنالو ءانو رقت مل نإ : اولاقف ؟ قار وأ ءاود نم مكعم له :اولاقف ,ةشلثلوأ هدي خرما ذإ كلذك

 اولاقف « ءاشلاب اونأف « أربف « لني و هقازب ممجو « نآرقل ماب أرقي لسف . ءاشلا نم ًاميطق م اولى ٠ المج ايل

 « مهسب ىل اوبرضاو « اهوذخ ؟ ةيفر اهمأ كلاردآ امو : لاقو كحضف « هولاسف « يي ىلا لأن ىتح هذغأن ال

 وهو شی رفلا ةغبصب هركذ اذكه ( قلب ىنلا نع سابع نبا نع ركذيو «باتكلا ةحئادب قرلا باب ) هلوق

 جرخأ هنآ عم « هطرش ىلع نوکپ ال ضيرألا ةغيصب یداخبلا هدروم ىذلا نأ ثيدحلا لما نيب ررقت ام ىلع ركعي
 دق هنأب یر دما مولع ىلع همالك ىف انخيش باو . بالا اذه بقع با نکلا ةحنافب ةيقرلا ىف سابع نبا ثيدح

 ةحتافب ةيقرلاب لب ىنلا نع حيرصتلا هيف سيل سابع نبا ربخ نأ كش الو , ىنمملاب ربا ركذ اذإ كلذ عنصي
 اذه ضعءب ىراخبلا قلع دقو ةونعم ةيسف نوكت اعرص هيلا كلذ ةبسنف كلذ ىلع هريرقن هيف امت إو باتل

 سايع نبا لاقو « باتکلا ةحافب ةيقرلا ف ىطعي م باب » ىف ةراج الا ف مدت 3 امو رج هب یأف هظفاب كثيدحلا

 ةحتافب ةيقرلا ىف احيرص رخآ اثرذح سابع نبال لعل : انخیش لاق مث « هقا باتكارجأ هيلع متذخأ ام قحأ نا و

 ىبَأ ثيدحح هيف رك ذ مث . عبقتلا دعب كلذ ىل عقب لو : تلق . ضیرلا ةغبصإ هب ىتأ كلذلف هطرش ىلع سيل باتکلا
 هحرش مدقت دقو « باتنکلا ةحنافب دیعس وبأ هاقرف ىحلا ديس غدلف ٠ مورقب لف ىحلا لع اونا نيذلا ةصق ىف دعس

 نيااملا بر مالکب ناف اف عفانمو صاوخ مالكلا ضع,) نأ تقف اذإ : قلا نا لاو . قوتسم ةراجالا باتک یف

 رکذ ىلع تلمتشا دما « باتکلا قادم عی” امهضنا ابلثم بكا نم هريغ الو نآرفل ی لزني 1 ىلا ةحافل اب 9

 یکذو « هلم ةبادهلاو هب ةناعالا بلط ىف برا ىلا راقتفالاو ديحوتلا ركذر داعملا تابثزو اهعماجو هقا ءامسأ لوصأ
 هب سآ ام لعفب هندايعو هدیحو و هتفرعم لاک نمضتملا ميقدسملا طارصلا ىلا ةيادحلا بذط وهر ءاعدلا لضفأ

 قلاب هتفردأ هيلع معتم ىلا مهدسقو قئالخلا فاذصا رکذ اممضنار 2 هبلع ةماقثسالاو هدع ی۳ ام بانتجا و

 ردقأا تابثا نم هتنمضت ام عم . هل هتفرعم مدعل لاضو « هتفرعم دمب قلا نع هلودما هيلع بوضغمو ؛ هب لمعلاو

 اذه ةروسإ قمقح و ٠ عدبلا لهأ عيمج ىلع درلاو باقلا حالصاو سفدلا ةيكذتو ةبوتلاو داماا و هات! و عرشلاو

 معأ هقا و « ءاد لک نم اهب ینشتسپ نأ ۱مأش ضعب
 ۰ ءُ 1 :

 باتكلا ةحنانب ةهف رلا ىف طورشلا بيس - ۳ ع

 ء 0 0 0 7 ۳

 فسوي -قودص وه-یرصبلا رشم وبآ انثدح یلهابل دمحم وبأ براضُم نب نادیم رو - ۷
 باحصأ نم ًارفن نأ سابع نبا نع ةكيلم ىنأ نبا نع كلام وبآ سنخألا نب هلا "دیبع یئدح لاق ءا ربا دیزپ نبا
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 ى نإ ؟ قار نم کیف له : لاقف هال لهآ نم لجر مل ضعف - ميل و - "غیره مهنف ءام اورم ىدلا

لع باتكلا ةخح اقر ًارقف مهنم لجر "یلطناف ۰ الس وأ 4 اغير "الجر ءاملا
 ¢ هباحصأ ىلا ءاشلاب ءاحف ۰ أَربف « ءاش ى

 ىلع ذخَأ هللا لوسراپ : اولاقف ةنيدلا اومدق 'ىتح ءارجأ ها باتك ىلع تذخأ : اولاقو كلذ اوهركف

إ : تر تا لنز لاقف 6 ارج نا باتك
 4 هللا باتک (رجآ هيلع متذخأ ام قحأ ن

لع هيبفتلا مدقت ) باتكلا ةحن افپ ةيقرلا ف طورشلا باب ( هلوق
 انثدح) هڵوق . ةراجالا باتك ی ةجرتلا هذه 

 ةمجعم داضإ ( بداضم نبا ) ةيناتدتلا نوكسو ةلمبملا رسكب ( ناديس
 وه ( لهايلا دمع وبأ ( هرخآ ةد ومو

لا حتفب ءآ را ةخيشو 3 هريغ و متاح وبأ هارق ىرصإ
 دقو ¢ اراظع ناک دوملا یر لا بسن ءارلا دی دشزو ةدح و

 ىف عقوو . هل خرختلا ىلع ناخسشلا قفناو  هقیدح بتکب : متاح وبأ لاقو , ىدقألا هقثوو < نيءم نأ هفطض

 ةئكاس ةمجعم ءاخي سنخألا نا ريغصتلاب ها دع هخيشو ‹ « قودص وهو ىرصملا رْشءم وب د یافصلا ةخسف

 ىف لاقف نابح نا فشو « ةمثألا هقثو « دزالا لاوم نم هنا لا و . كلام ابآ ینکی فوك ی عج وه ةحوتفم نون و

 رخآ ثيدح هدنع سنخألا نب هل ديبعل نكاو ؛ ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف ةثالثلا امو « اريثك .یلعخم تاقثلا

ورم ( هلوق ۰ ةيرشالا ف رخآ رشعم الو جملا باتكىف
 ( خیدل مهيأ ( هلوق . ءام ىلع لوزت موقب ىأ ( ءا ا

 نم بلاغ نوک ةمالسلا نم الؤافت كاذب ىمس خیدللا وه ملسلاو یرارلا نم كش ( لس وأ ) ةيجملا نيغلاب

 لصالاو ۰ زاب برقعلا برض ىف غدللا لاممتساو « بطعلل ملأ هلال لوعفم ىنعمب ليقف ميس ليقو ء بطعي غدلب

 ركن هقئأبو « ةمجملاو ةلمهملاب سيب هنائسايو < عسل لاقي هرخؤ# برضب ینلاو , هيفب برضي ىذلا هنأ

 مط ضرمف ) هلوق . ازوحجم ضعإ ناکم امضعإ لمعتس دقو لصالا وه اذه , طشن هبا و « ىازو فاكو نونب

مل ( منم لجر قلطناف ) هلوق . هما ىلع فن مل ( ءاملا لمآ نم لجر
 ثيدحلا اذه حرش مدقت دقو « همسا ىلع فقأ 

 مه تعقو اهتأو ةدحاو ةصق ىف ديعس ىبأ ثيدحو سابع نبا تیدح نأ هيف تنيبو ‹ ةراجالا باتک یف قوتسم

 انه هتداعا نع كلذ ىنغاف هلقمپ باصم لجر عم ىرخأ ةصق ةباحصلا تعقو هنأو « خدا ىذلا عم

 نيعلا ةيفار ساپ — ۵

 دا دش نب هقا دبع تمم لاق دلاخ عب دمت ىنثدح لاق "نایفس انربخأ ریثک نب دمحم اش - ۷۳۸

 « نيملا نم قرت نأ  ىمأ وأ ق یبا ین مآ : تلاق اهنع ”ىضر: ةشئاع نع »

 امنع هلا ىضر ةملس مأ نع »لس ى ربا بفیز نع ريبزلا نب ةورع نع ؟ىرهألا ان ربخآ یدیبزا ديلولا نب دمحم

 « ةرظنلا اهم اف اهل وقتا : لاقف مس امج ىف ةيراج اهنيب ىف ىأر لي "یا "نا

 ىديبزلا نع ملاس نب هللا دبع هیات . إب ىلا نع ٌةورع ىنربخأ یرهلا نع ليقُم لاقر



 بطلا باتك بج ۳۰۰

 نويعمو نيعم وهف كنيغب هتبصآ لجرلا تنع لوقت , نيملاب باص ىذلا ةيقر ىأ ( نيملا ةبفر باب ) هلوق
 « درض هنم روظنيلا لصحي عبطلا ثدبخ نم دسحم بوشم ناسحتساب رظآ نيعلاو . نوبعو نايعمو نئاع لجرو
 . « مدآ نبا دسحو « ناطيشلا اهرضحيو « قح نيعلا » هعقر ةريره ىبأ نع . رخآ هجو نم  دمحأ دنع عقو دقو

 عئابط نأ باوجلاو ؟ نویعلل ررضلا لصح ىح دعب نم نيملا لمعت فيك : لاقف سانلا ضءب ىلع كلذ لكشأ دقو
 , نم ضعب نع لقن دقو , نويعملا ندب ىلإ ءاوحلا ف نئاسعلا نيع نم لصي ىم نم كلذ نوكي دقف , فاتخت سال
 ضئاسلا ةأرملاب كلذ برقيو . ىنبع رم جرخت ةرارح تدجو ىنبجعي ايش تيأر اذإ : لاق هنأ انايعم ناك

 سورغلا نم ريثكب رضتف ناتسبلا لخدت اذكو « دسفي مل اهربط دعب اهتعضو ولو « دسفیف نبللا ءان] ىف اهدب عضق
 بءاثتیف هت رضع دحاو بءاثتيو , دمریف ءادمرلا نيملا ىلإ رظنی دق حیحصا! نأ كلذ نمو« اهدي امس نأ ريغ نم

 نيعبن ابطلا لوق لاطبإو < سوفنلا ىف اريئأت نيملا نأ ثيدحلا ف : ىباطلا لاقو . لاطب نبا كلذ ىلإ راشأ « وه
 . نئاملا نأ نييمئابطلا ضعب مز : ىرذاملا لاقو . هل ةقيقح ال كلذ ادع امو سما ساوحلا كردت ام الإ .یش ال هنأ

 عنم ىلإ راشأو . ىعافآلا رظن نم ملا ةياصأك وهو « دسفي وأ كلب ف نيمملاب لصقت ةيمس ةوق هنيع نم همی
 ةداعب نئاعلا رظن دنع رضن امن نيعلا نأ ةنسلا لهأ ةقيرط ىلع ىثمتي ىذلا نأو ۰ هرروجت عم كلذ ىف رصحلا

 ال لمتحم سآ وه ؟ال وأ ةيفخ رهاوج مث لهو « رخآل صح ةلباقم دنع ررضلا ثدي نأ ىلاعت هللا امارجأ
 ةيث رم ريغ ةفيطل رهاوج نأب عطقلاب عئابطلا باأ نم مالسالا ىلإ ىمتني نم لاق نمو « هيفن الو هتابثإب عطقي
 برش دنع كالما قلخم اك اهدنع كالحلا یرابلا قلخيف همسج ماسم للختتو نويعملاب لصتتف نعاعلا نم ثعينت
 ديدس مالک وهو . ها ةعببط الو ةدورض تسيل ةداع نوكي نأ زئاج نكل و « عطقلا ىوعدب أطخأ دقن مومسلا
 « هيف اهتوقب سفنلا ريثأت نم ةرداص نيعلاب ةياصالا نأ ىلإ ةفسالفلا تبهذ : لاق هراكنإ ىف ىبرعلا نبا خلاب دقو

 اک هيلا قيدحتلا دنع هحفلب بیصب نئاملا نيه ىف مس وه امتإ ل يقو ٠ اهريغ ىف رثؤن مث اهسفن ىف رثؤت ام لوأف
 عفاولاو « لاح لك ىف ةباصالا تفاخم ال كلذك ناك ول ةنأب لوألا در مث « هب لصتي نم ىعفآلا مس حفل بيصي
 وهو هرظأ الإ موق ىف ءىث هنم لقي سيل نئاعااو ٠ لئاق اپاکو ابنم ءزج یفالا مس نآب ىناثلاو . هفالخ
 وأ ملأ نم ءاش ام ءاش اذا هب هباجم]و هيلا ناعلا رظف دنع قلخي هللا نأ قحلاو : لاق « كلذ نع جراح ىنعم
 لاستغالاب وأ ةيقرلاب هعوقو دعب هفرصي دقو « اهريغب وأ ةذاعتسالاب امإ هعوقو لبق هفرصي دقو « کله
 ةب لصتي ىح باصملا سمالت اهنأ درب ۸ ىعفألاب لثم ىذلا ناف « بقعتي ام ضءب هيفو « همالك ها . الذ ريغب وأ
 دقو ناما كلذ. كف كله ناسفالا ىلع اهرصإ عقو اذا انآ رهتشا ىعافألا نم اسنج نأ دارأ امناو ءابعس نم

 ناسمطي امهناف : لاق نیتفطلا ىذو رتب الا ركذ دنع قلخلا دب ىف ىضاملا ةبابل ىبأ ثيدح ىف كلذ ىلا عقب راشآ

 ةداعلا هب هللا ىرجأ ام لب ؛ ةفسالفلا هيلا بهذي ىذلا ىنمملا ريثأتلاب ناطقا دارم سيلو « لبحلا ناطقسيو رصبلا
 هردقو هللا ءاضق دعب توع نمرثك أ » همفر رباج نع نسح دنسإ رازإا جرخأ دقو « نويعلل ررضلا لوص> نم

 ماسجألا ىف صاوخلاو ىوقلا نم ريثك دوجوب ةداعلا هقلا ىرجأ دقو « نيعلاب ىنعي : ىوارلا لاق « سفنلاب

 اذكسحو « كاذ لبق نکن مل ةديدش ةرمح هبجو ىف یریف لجحلا نم همشتح نم هيلأ رظنب نمل ثدحي اک حاورالاو
 قلجخ ام ةطساوم كالذ لکو « هاوق فعضتو هیلارظنلا د رجم متس سانلا نم ريثكو « هفاخب نم ةيؤر دنع رارفصالا



 ۲۰ ۰۷۳۸-0۷۳۹ تیدخا

 ههثأتلا ان ةرثؤملا ىه تيلو « نيملا ىلا لءفلا بسن نيعلاب امطابترا ةدشا و تاريثأتلا نم حاورالا ىف لامل هلل

 ريغ نم ةيؤرلا درج« ندبلا ىف رثؤي ام اهنف : اهصاوخو اهتاضيكو اهاوقو اهعئابط ىف ةفلتاع حاودالاو « حورلل

 ىلع اروصقم سيل هقلخو ىلاعت هللا ةداراب ريثأتلا نأ لصاحلاو . ةثيبخلا اهتيفيكو حورلا كلت ثبخ ةدشا * لاصتا

 ثدحي ىذلاك حورلا هجوتب ىرخأو ةيژرلا درجع ىرخأو « ةباقلاب ةراتو هب ةرات نركب لب « ناسا لاصتالا

 رنعم مس نئاملا نيع نم جرخم ىذلاف « ليختلاو موتلاب كلذ عقي ةدات و ؛ هللا ىلا ءاجتلالا و قرلاو ةيعدألا نم

 هلوق ۰ ءارس ىدحلا مهسلاك هبحاص ىلع در امر لب <« مپسلا ذنب مل الو . هيف رثأ هل ةياقو ال ب دبلا فداص نإ

 وه دادش نب هللا دبع هخمشو « ىعبات ىفوكسلا یلدا وه ( دلاع نب دمعم ینادح ) هلوق . ىروثلا وه ( نايفس (

 نه رعسم قيرط نه ملل اذكو : رثكالل اذك ( ةشئاع نع ) هلوق ۰ یا هوبأو ةيؤر هل داملا ناب فورعملا

 هللا دبع نع لاق وأ لاقف هيف كش نکلا هلم ىدوم نب نم رلا دبع قيرط نم ىل.عامسالا دنع عقوو « كاخ نب دعم

 بلطي یا ( نیملا نم قرتسي نأ سا وأ , لبو ىنلا ینا تلاق ) هلوق . « ةشئاع سآ عقلي ىنلا نأ دادش نبا

 وبأ هجرخأ دقو « یتا د وأ ةفاضإ يغب « مآ د تلات له كل اب عقو اذک « نيعلا بسب قرلا فرعي نم ةيقرلا

 اذکو امزج « ىنمأ م لاقف هيف ىراخبلا خيش ريثك نب دم نه یثلا نی اعم نع ىناربطلا نع هجرختسم ىف يعل

 نایفس نع ريمت نب هللا دبع قیرط نم للو « ىروثلا نايفس نع مع ىبأ قبرط نم ىلع امسالاو ىئاسنلا هجرخأ

 نع عيكو قیرط نم هجام نالو ءامرأب ناك و دلاخ نب دیعم نع رعسم قب رط نم هدنعو «قرتسأ نأ یاب ناک »

 نمل ةيقرلا ةيعورشم ثيدحلا اذه ىفو . ىدم نب نمحرلا دبع ةياور ىف ليعامسالل وهو « قوتست نأ اهمآ ه نايفس
ع تاب ءامسأ نع » ةعافد نب ديبع قيرط نم یاسنلاو هححصو ىذمرتلا جرخأ دقو « نيعلا هباصأ

 : تلات ابنأ سلم

 هجرخآر اچ ثيدح نم دهاش هلو « ثيدحلا ۾ معن : لاق ؟ مهل قرتسأفأ نيملا مهلا عرستر فعج دلو نإ هللا لوسر اي

 ماما ؟ ةعراض یخآ ىنب مادجأ ىرأ ینام : ءامسال لاقو « ةيقرلا ف مزح لال 2 هللا لوسر صخر » لاق مم

 « ةعراش ء هلوقو « مهيقرا : لاقف هيلع تضرعف , مقرا : لاق ؛ مهلا عرست نيملا نكل و ءال : تلاق ؟ ةجاحلا

 اضيأ ةثئاع نع دوسالا ةياور نم دواد وبأ هچرخآ ام اضيأ نویعلا ةاوادم ىق دروو « ةفيحت ىأ هوا ةمجمع

 بابلا ثيدح حرش ىف هلاسقغا ةيفيك ركذأسو « نیملا هنم لسفر مث ًاضوتي نأ نئاعلا سأب للي ىنلا ناك ١ تلات

 لهذلا ره ؛ ميعبت نمو دوعسم وأو ىذابالكلاو قزوجلا و کاملا لاق ( دلاخ نب دمج انئدح ) هلوق ۰ اذه دعب ىنلا

 بسنيف یی نب دم نع یورپ دواد وبأ ناك دقو « سراف نب دلاع نب هللا ديع نب ىب نب دم هاف هيب أ دج ىلا بس

 بای 59 دوراجلا نب ده وأ ثدح دقو اولاق « سراف ن یگ نب دمع اتثرح : لوقيف اضرأ هيبأ دج ىلا ءابأ

 تن : لأ دلاخ ندم انمدح د انه لصالا ةياور ىف عقو دقو « دارملا ةنأ ىف ةئيرق یهو ؛ ىلهذلا ىح نب دم نع

 وأو ليعامسالا جرخآ دقو « ىراخبلا خوش ىف یدع نبأ هركذ ىذلا یعفارلا ةلبج نب دلاخ نب در هنأ نظر نأ

 باتک » ىف وه اذكو « روکذلا ةيطع نب بهو نب دمع نع یلهذلا ىح نب دمع قیرط نم بابلا ثيدح اضيأ مي

 جرحا هناف « تاجرد ثالث ريبرلا نب ةورع ثيدح ی ىراخبلا هيف لزت امم دانسالا اذهو « لمذلا عمج « تايرهزلا

 « نالجر ةورع نيب و هنبب ناكف ققعلا ف وهو هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ىمو» نب هلا دبع نع اثیدح هح ىف

 نم وهو ؛ ال ما هيقا ىردأ امو ىراخبلا هکردآ دق ىلس ةيطع نب بهو نب دمو « سفنأ ةسخ هيف هنيبو هنیب انهو

 یونیت جد 9 ۷۵ جوس ما



 بطلا باتک - ¥ ۷٩

 ىراخبلا ةياورل ةبسنلاب ابلاع لسم هجرخأ دقو « ثيدحلا اذه الإ هدنع هل امو « هخو يش نم ىلطسولا ةقبطلا نارقأ

 ىديبزلا ابناک ناک یمح ىنالوخ هخيش برج نب دححو , هرکذف برح نب دم انثدح عيبرلا وبأ انثدح : لاق هذه

 سفن أ ةتس ىرهزلا ىلا ىراخبلا نم دنسلا اذه ىف عمتجا : ( هيبنت ر . يملا دنع ةقث وهو ؟ ثيدحلا اذه ىف هخيش

 اوتاکیرب رفلا نع ین هثكلا نع ىصفحلا نع یدا رفلا قي رط نم حيحصلا انيور اذاو « دحم هجا مهنم لك قسف ىف

 ىف ) هلوق ۰ ةللس مأ تيب ىف ةيداجل لاق : اسم ىف عقوو « اجا ىلع فقأ م ( ةيداج اهتي ىف ىأد ) هل . ةرشع

 يهاربا لاق < هلوأ مض ضايع کحو ةلمبم نيغ ًاهدمب ءافلا نو و ابض زوم و ةلمهملا حتفب ( ةعفس ابهجو

 ؛ ةرفص لیفو « داوس اهولمی ةرح : یععصالا نعو «هتیصان داوس نسرفلا ةعفس هنمو هجولا ىف داوس وه : ی را

 امضوم ًابهج و نآ ابلصاح و « ةءراقتم اکو . هجولا نول فلاخم نول : ةبيتق نا لاقو رخآ نوا عم داوس ليقو

 | ضيبأ ناك ناو ٠ فرض داوس ةعفسلافرحا ناك ن ف « لصالا نولا بسحب فالتحالا نأكو « لصاآ ثول ريغ لع

 ندا داوس عفسلا نأ ةغللا ل« عرابلا د بحاص رکذو . داوس اهولمپ ةرح ةعفسل فرا ناك نإ و ةرفص ةعفسلاف

 ةعفسلا قلطت و « نيدحلا ءاعفس هنمو . هريغ وأ لارپب نوا ريغت : ةلمهم مث ةمجصب بوحشأاو ةبحامشلا ةأرملا نم

 ىلاعت هلوق هنمو , ربقب ذخآلا عفمشلا لصأو « نوا ريذت ىلا عجار وهو : بضغ ةعفس ابهجوب هنهو : ةمالعلا لع

 ةمالعب هنیلملل : اهریسفن ىف ليقو « اهريغ ىف لمعتسا مث ةيصانلاپ ذخألا عفسلا ل صأ نا لاقيو ( ةيصانلاب اعفسنل)

 قيرطب هتيصانب ذأ اذإ هتاف دحاو ینعم ىلا عما در نكميو , هنلذنل هانعم ليقو ‹ هوحنو هجولا داوس نم راذلا لهأ

 . هر نم عفس مهبانمأ موق هةعافشلا ثيدح ىف هلوق هنمو ةمالعلا كلن هيف تربظف هن ول ريت 4 ثدحأو هلذأ ربقلا

 ةرظن اهب نا لاقف» لسم ةياور ىو « ةمجعم ا ءاظلا نوكسب (ةرظنلا اهب نفر هلوق . ءارلا نوكسإ (اهل اوقرتسا) هلوق

 هرکنآ دقو « ىرهزلا هنأ ىنظ ىلع باغي هنأ الإ هلئات تفرع ام ريسفتلا اذهو « ةرفص ارهجو ىمي « اهل اوقرتساف

 سا الا نم ليقو ۰: نما رظأ نم نيع : ليقف ةرظنا اب دارملا فق فلتخاو . هتءدف ام همچو« ملا كثوح نم ضایع

 وهو ؛ أهل ءاقرتسالا ىف عقب نذأ كللذلف نيعل اب تنيصأ اهتأو كلذ نم معأ هنأ ىلوالاو « ىورملا ديبعوبأ مرچ هبو

 فسوب وأ هتبنکو « یصحا یعی ( اس نب هلأ دبع هبات ) هلوق . ةمجرنلا قفو ىلع نيعلا نم ةقرلا ةيعورشم ىلع لاد

 ىف ركذي مل ىنمي « ےک ىنلا نع ةورع قرب خأ » ىرهرلا نع ليقع لاقو . ثيدحلا لصو ىلع ىأ ( ىديبزلا نع )

 دنسم » ىف ىنارطلاو « تايرهزلا » ىف لهذلا اهلصوف ملاس نب هللا دبع ةياور امأف « ةلس مأ الو بتيز هدانسإ

 ادنس هب ملاس نب هللا دبع نع ىصخلا'ثراحلا نب ورم نع یصا ءالملا نب مدارا نب قحا قيءرط نم « نييماشلا

سر ىلع تلخد ةيراج نأ » هظفل و ليقع نع ًةعيهل نبا نع بهو نا اهاورف ليقع ةءاور امأو «انتمو
 اب ها لو

 ' لضفلا ىبأ دئاوف » نم هوج ىف اعومسم انا عقو اذکم «رانب ترطخ وأ ةنفس اهب نأك» لاقف ةبلس مأ تب قرهو

 هثی دح نم « ایل گردتسم ه ىف هتدجوو . اشیا ليقع نرع ها هاورو ؛ بهو نبا ىلا هدئسإ « رهاط نبأ

 یرهزلا نع سن وب نع « بهو نا عماج » ىف هتدجوو ٠ بسحأ ابف مو وهو « ةورع دعب ةشئاع هيف داز نكل

 اهتمالسل ىديبولا ةنا ور ىلع ثيدحلا اذه ىف ناخيشلا دمتعاو « قيدحلا ركذف « ةيراجل لب هللا لوسر لاق د لاق

 ىعاذوألا عمس هنأ لسم نب ديلولا قيرط نم ىذمرتلا ىور دقو « هيف سنوب ريصفتت ىلا اتفتلي لو بارطضالا نم

 دقو , ارفسو ارضح ارش همزالب ناك هنأ كلذو « طبتنلا ىف ىنعي ؛ یرهزلا پاحأ عيج ىلع ىد ولا لضفي
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ه لوصولا حیحص] ىلع نیخیشلا قامت ال لسرآ نه ىلع لصو نأ ةدمعلا نأ معز نه اذ كيم
 ¢ لسرملا لع ان

 الإو « هادمتعا اهب حجرت امبف « ةئبرقلا عم رئاد وه لب درطم لع لصولا ميدقت ىف امل سهل امهئأ قیقحتلاو

 ةءاور ريغ نم اذه ةورع ثبدح ماج دقو ¢ هلاسرإو صو ۴ فالتعالا هحصص] نع اضرعأ ثا لح من

 « ةدلس ما نع ةورع نع راس 7 ناماس نع دهس نب ىح نع ةب واعم نآ ةياور نم رازبا هچرخآ ىرهزلا

 ی نع ميلك ةعاج یهو ةئيمع نب او كلام هاور : ىنطقرادل !لاوو « ةلس مأ تأب بنبز رکذ - اور نم طقسف

 هذهل ةبسنلاب كلذ لاق اما و « حصي الو هيف ةلس مأ ركذي ةيواعم وبأ درفتو « ةورع هب ازواحي لف ديعس نبا

 لعأ لاو « ادج تبوق ىديبزلا ةباور ىلا قيرطلا هذه تمضنا اذاو « ما ددعلا نع دحاولا دارفنال قي رطلا

 قح نیما ساپ - 1
 نع » هنع هللا ىضر ةريره ىلأن ع ماه نع رمعَم نع قازرلا دبع انثدح رصن نب قاحسأ ألح - ۰

 » مثول نع 'ىبهنو . قح نيعلا : لاف مب یبلا

 [ ۰۹44 : ىف هفرط - ۰۷6۰ ثيدحلا ]

 : یدزالا لاق . هنوک ققح ام ةلمج نم وه رأ « دوجوم تباث ءىش نيعلاب ةباصالا ىأ ( قح نيعلا باب ) هلوق

 ىدؤي الو هسفن ىف الاع سيل ءیش لک نال ؛ ىنعم ریا ةعدتبملا فئاوط هركناو « ثيدحلا رهاظب رورملا ذأ

 « ىتعم هراكنال نكي مل هعوقوب عرشلا ربخأ اذاف « لوقعلا تازواجتم نم ومف . ليلد داسف] الر ةقيقح باق ىلا

 ( مشولا نع ىمنو « قح نيعلا ) هلوق . ةرخالا رومآ نم هب ربع ام مراكذ]و اذه مراكسنإ نيب قرف نم لهو
 ةيناثلا ةلمجا دواد وبأو لص فذح اذفو « نالقتسم ناثیددح امهنأد كف , نيتلجا نيتاه نيب ةبسانملا ربظن ل

 ةبسانملا : لاقي نأ لمتح و . هتبج نم ىراخبلا هجرخأ ىذلا قازرلا دبع ةياور نم هاجرخأ امهنأ عم امهتياور نم

 نأ ةمجملا نوكسو واولا حتفپ مشولاو « یلصالا هب ول ريغ انول وضعلا ف ثدحي امم الك نآ ىف امك ارتشا امین

 قأیسو « رضخیف هوحن وأ لحکل اب حضوملا كلذ یثع مث مدلا ليسو ىتح ندبلا نم عضوم ىف اهو وأ ةربإ زرغي

 نيتامجا نینام نيب ةبسانم ىل تربظ دقو . ىلامت هللا ءاش نأ سابللا باكر خاوأ نم « ةشوتسلا بابد ىف همكح ناب

 مشولا نع ىهنف ٠ نيملا هبيصت الثل موشوملا ةفصريفتمشولا لمع ىلع ثعابلا ةلمج نم نأ یهو . اهيا قبس نم را مل

 عقيس هللا هردق ىذلا نأ و. بش دیر ال عرادلا ماع ىلا دنةسي ال امهريغو مش ولاب ليدتلا نآو. نيملا تابئز عم

 متاسغتسا اذاو « نيملا هتفيسل ردقلا قباس ءىش ناك ولو قح نيعلا » هعفر نءابه نبأ ثيدح نم لسم جرخأو

 ىلع درلا ىلا ةراشإ اقر ٠ تاذلا ىف هريثأتو امذوفن ةعرس ىلع هيبفتو ديك أ: امفف ىلوالا ةدابزلا امأف « اولسغأف

 ءىثلا نيع ناف « ماکحالا اهنم یرحت یا نيعلا ىأ ردقلا هب ديرب « قح نيملا » هلوق نأ ةفوصتملا نم معز نم

 رظانلا هثدحم ءىثب ال قباسلا هقا ردقب وه ا] رظاذلا ظن دنع ةداعلاب ررضلا نم بيصي ىذلا نأ ىنءملاو ٠ هتقيقح

 ةلمج نم نيعلا نأ دقتعل انك ناو ۰ نيعلا نيبو ودقلا نيب ةر اغملا ف رهاظ ثيدحلا نأ درلا هجوو ۰ روظنملا ىف

 ةداعلا ءارجاب امإو امیف هعدوأو كلذ نم امف ىلاعت هلا لسج امب امإ بيصت ىتلا نيملا تابثا هرهاظ نكل « رودقملا

 ءىش زدقلا دري نأ نكسب ةنأ ال نيملا تابثا ىف ةغاابملا یرجب ثيدحلا ىرج امئاو ء رظنلا ديدحت دنع ررضلا ثودح



€° 
 بطلا پاتک - پ٦

 ةوق هل اشيش نأ ضرف وا هلصاحو . ىطرقلا كلذ ىلا راشآ , هرم دار ال وهو « هقا لع قبام نع ةرابع ردقلا ذإ

 ندح دنسب رباج ثيدح نم رازيلل جرخأ دقو ؟ اهريغ فیکف « قبسن ال اكل . نيعلا ناكل ردقلا قبسي كبح

 لاقو . نيعلاب ىنعي : ىوارلا لاق « سفنآلاب هردقو ها ءاضف دعب ىتمأ نم توم نم رثكأ , لات م ىنلا نع

 لاستغالاب نياعلا مآ یهو ةيناثلا ةدايرلا امأو ء ررضلا ةب وف اهنآ و نيملا مآ ةحو ردقلا تابثإ ثيدحلا ىف : ىوونلا

 اذإ هنم اوعنتميال نأ م.يمأف « مهنوب امولهمب ناك كلذل لاستغالا نأ ىلا ةراشإ اهفف كلذ هنم نويعملا بلط دنع

 الخ هيف یرزالا كدحو . بوجولا مالا رهاظو « كلذ ىف لصاحلا مولا عقر كلذ ىف ام ىثدأو « مهنم ديرأ

 هنأ ررقت دقو ٠ نیعتب هناف هب ءافشلاب ةداعلا ت رج ام نئاعلا لاسقفا ناكو كالا ىشخ ىتم : لاتو بوجولا حو

 ثيدح ىف تعقو دقو « لاستغالا ةفص نابع نأ ثيدح ىف نيبي لو « لوا اذهو رطضالل ماعطلا لذب ىلع ريج

 هايأ نا » فیثح نب لهس نب ةمامأ ىبأ نع ىرهزلا قي رظ نم نابح نبا هحح و یاسللاو دمحأ داع فح نب لهس

 فح نب لبس لسففأ ةفحجلا نم رارخلا بعشي اوناك اذا یتح 0 ءام وحت هعم اوراسو جرخ جيلي ىبنلا نأ هلدح

 یا  طبلف , ةأبخع دلج الو مويلاك تبار ام : لاقف ةعيبر نب ساع هيلا رظنف - دلج او مسجلا نسح ضیپآ ناكو -

 اصاع اعدف . ةعيبر نب ماع : اولاق ؟ دحأ نم هب نومهنت له : لاقف مل هلا لوسد یتآف , لمس - یعهو انزو حرص

 هيديو هپج و لسفف « هل لستغأ : لاف مث. تكر كيجسي ام تيأر اذا اله ؟ هاخآ مدحأ لقي مالع : لاتف هيلع ظیفتف

 هسأر ىلغ هفلخ نم لجر هيلع هالا كلذ بصي مع ۲ حدق ق هرازا ةلخادو هیلچر فأ رطأو هينبكعتحرو هءقفرمو

 نع سیر ىبأ ةياور نم دمحأ ظفل « أب هب سيل سانلا عم لهس حارف « كلذ هب لعفف ؛ حدنلا أنكي مث هربظو
 « یبلا هديب همچو ىلع ةبص بس ةنأ دنسلا اذهب یرهرلا نم بئذ ىبأ نا اور نم یاسنلا ظفل و « یرهزلا

 نبأ ةياود ىف عفوو «ضذالا ىلع هءارو حدقا ًافکی مث» هرخآ ىف لاتو « حدقلا فةبص ةبص هئاضءا رئاس كلذكو
 رک ذف « لسقغي وهو فینح نب لهتسإ ص ةعيبر نب صاع نأ ةمامأ ىبأ نم یرمرلا نع ةئيدع نیا قیرط نم هجام

 ةلخادو هيقيكرو نيقفرملا ىلا هيدي و هبجو لسغیف أضوتي نأ !صاع صف هام اعد مث. ةكربلاب عديلف » هيفو ثيدحلا

 : ىرزاملا لاق « هفلخ نم ءانالا أفكي نأ سود ىرهزلا نع رمعم لاق نايفس لاف هيلع بصي نأ ءىمأو ؛هرازإ

 دازو . یعهنا ج رقلا نع ةءانك هنأ !pie نظف لاق , نمرآلا هرقج لب ىذلا ىلدتى ا فرطلا رازالا ةلخاد دارملا

 دقعم هن 3 هكرو دارأ ليقو ۰ دسجلا نم داذالا عضوم دادآ ليقو « رازالا نم هدسج لپ امدارلا نأ ضايع

 لمس لسقغا , لوقي هابأ عمس هنأ لبس نب ةمامأ ىلأ نب دم ىنثدح » كلام نه هيفو « أطوملا »ف ثيدحلاو . رازالا

 كعوف « ءارذع دلچ الو مويلاك تبأر ام : لاقف رظني ةعيب د نب صاعو هيلع تناك ةبج عزنف - هيفو هوحن ركذف -

 . « ساب هب سیل لبس حارف ساع هل ًاضوتق « هل اضوت . قح نيعلا نا ؟ تكرب الأ - هيفو - هکعو دتشاو هناكم لهس

 ىلب ام كرازإ ةلخاد لسغا : نئاعلل لاقي نأ لاسغتسالا : هلوف ىلع « راكذالا » ف ىوونلا رصنقا لوألا (تامدنت)

 حرش » ىف لقن دقواهس الو ‹ بيجي وهو « كلذ ىلع راصتقالا موب اذهو . هيلا روظنملا ىلع هبص لعف اذان « دلجلا

 دري الف « لقعلا ةبج نم هبجو ةفرعمو هلبلعت نکع ال ام ىتعملا اذه ىرزاملا لاق : ىناثلا . هرب ضايع مالک ءلسم

 ةب رجتلا هتدضع دقو « لعأ هلوسرو هللا لق : هل انلق عرشتم هيف فقوت نا : ىبرعلا نا لغو . ءانس لتمیال هنوكل

 « كردي ال ينعم لعفت دقو « اهاوقب لعفت ةيودالا نا هدنع نال ربظأ هيلع درلان فلنتم رز . ةنامملا هتتدصو
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 نم الو اهنم رظ نم الو اهركنأ نم 5 عفتني ال ةيفيكسلا هذه : مقلا نبا لاقو . صاوخلا هلدس اذه ام نومسب و

 نع ةجراخ مدنع ىه لب اپللع ءابطالا فرعي ال صاوخ ةمربطلا ىف ناك اذاو « دقتعم ريغ اب رحب ابلعف وأ اف كش

 ةيسائم لاساغالاب ةجلاعملا ىف نأ عم اذه ؟ ةيعرشلا صاوخلا نم مهتلوج ركتت ىذلا اف ةيصاخلاب لعفت او سايقلا

 ندب ىلع ديلا عضوت ةسضخلا سما جالع اذهو + ارجل نم فخور ةيحلا مس قايرت اذهف « ةديحصلا لوقملا اهابأت ال

 تناكامل مث . ةلعشلا كلل ءافطإ لاستغالا نف ؛ دسچ ىلع تعقو ران ةلعشك نيعلا كلت رثأ نأكف , نكسف نایضفلا

 ااغ ىف ناكف « نیافلا نم قرأ ءىش الو ءاهف ذوفنلا ةدشل دسجلا نم ةقيقرلا عضاولا ف رهظت ةئيبخلا ةيفيكلا هذه

 بلقل ىلا لسفلا رثأ لوصو اضيأ هيفو . اصاصتخا عضاوملا كلن ق ةيناطيبثلا حاورالا نأ اس الو, ابلمما لاطب]

 دعب عفني لسغلا اذه : كلاثلا . ءاملا !ذب. نيعلا اهترامأ ىتلا رانا كلت ,ییاعنتف « اذان ابعرنأو عضاوملا قرأ نم

 فین> نب لبس ةسصق ىف هلوقب هعفدیام ىلا عراشلا دشرأ دقف ماکحتسالا لبقو ةءاصإلا دنع ااف , ةرظنلا ماکحتسا

 نب صاع ثن دح نم ینساا نبا هند هلثمو « هکر اب عدبلف د هجام نبا ةلاود ىفو « هيلع تکر الآ د ىضم أ ةروكذملا

 مل ٠ هتاب الا ةوقال ها ءاشام : لاقف هرجآز ايش یأر نم ه «ءفد سنأ یبدح نم یسلا ناو رازلا جرخأو « ةعيبر

 « ةعفانلا ةرشنلا نم لاسقغالا نأ و « لا.ةغالاب هيلع ىضقب فرع اذا ن اعلا نآ اضيأ داو فلا نم عو دولا یو. «هرضي

 ءىثلا هبجعي ىذلا نأو « املا لجرلا نمو ؛ بحلا لجرلا نم واو.« دسح ریغب ولو باجإلا عم نوکست نيعلا نأو

 زاوج هيفو . رهاط لعتسلا ءاملا نأ و ؛ هنم ةيقر كلذ نوکبو , ةكربلاب هبجعي یذل ءاعدلا ىلا ددابب نأ ىغبني

 فلتآ ول : یطرقلا لاقف كلذب صاصقلا ناب رج ىف فلتخا دقو . لئقت دق نيملاب ةءاصالانأو ؛ ءاضفلاب لاستغالا

 دنع رحاسلاك كلذ ىف وهو « ةداع ريصن ثيح هنم كلذ رركد اذإ ةيدلا وآ ضاضنلا هملعف لنق ولو . هنعخ اثیش نئاعلا

 دعي الو ابلاغ لتقي ال ةنا : اولاقو هومنم لب « كلذ ف صاصتل "فأ كلا ضرعتي لر . ىهتا ارفک هلتقي ال نم

 صتخعام نود ماع طیضنم ىلع بةرتي امن] کس ا ال . ةرافکالو هيف ةيد الو « ةضورلا د ف یو وللا لاقو . اک-اپم

 ٠ ةمعلا لاوز نو دسح هتياغ امنو ءالصأ لمف هنم عقب مو فيك. هل طابضفا ال ام لاوحالا ضعب ىف ساناا ضعبب

 دقف ایا لاوز ىف هوركملا كلذ نيعتيالو ءصخشلا كلذل هوركم لوصح نیما اب ةباصإلا نع اعني ىذلاف اضيأو

 قرفغلاو « هانعم ىف هناف رحاسلا لتقب كسلا الإ كلذ ىلع ركمي الو . ها نيملا رثأ نم كلذ ريغب هوركم هل لصح

 سانلا ةلخادم نم كاذب فرع اذا اما عمم مامالا یغیئب ةناف لعلا لهأ ضعب نم لاطب نبأ لق و .رسع هيف امهتوب

 هعنم هنغ هللا ىذر رمع أ ىذلا موذجلا ررض نم دشآ هررض ناف « هب موقب ام هقزر ارین ناك ناف , هتیب ملب نأو

 لاق . ةعاملا روضح نم هلك 1 عراشلا عنم ىذلا موثلا ررض نم دشأو « ةباب ىف احعاو مدقق اك سانلا ةطلاخع نم

 هنالخم میرصت هديغ نع فرعي ال نيعتم حصص لوقلا اذهو : ىوونلا

 برقملاو ةيحلا ةيف ر باپ -۷

 نب نا دبع ایثدح ىنابي كلا نابلس انثدح دحاولا دبع انثد لیعاس| نب یوم اش == ۱

 لک نم ةيقرلا عیب صخر : تلاقف قجلا نم ةسیق را نع ”ةشئاع تلأس » لاق هيبأ نع دوسألا

 «ةم یذ



 بطلا باتک - چپ ما

 بابلا ثيدح قرط ضعب ىف دروام ىلا ةمجرتا اب راشأو ؛ كلذ ةيعو رشم یا ( برقملاو ةيحلا ةيقر باب ) هلوق
 ديبع نب دمع قيرط نم ثيدحلا جرخأ ثيح ميعلوبأ مزج كاذب و « دايز نیا وه (دحاولا دیع) هل . هركذأسام ىلع

 ةراشإ هيف ( صخر ) هلق . هما نم شك هتیندکب روبشم قحإ وبأ وه ( ىئابيشلا ايلس ) هلق . هنع ناسح نبا

 فیفظو ةلهملا من ( ذح ىذ لک نم ) هلوق ٠ لوالا بابلا ىف كلذ تفيب دقو « امدقتم ناك قرلا نع ىلا نأ ىلا

 نع صوحألا ىبأ ةياور ىف عقوو « مومسلا تاوذ اهب دارملا تأد« بنجا تاذ باب » ىف اهئايب مدقت « ملل

 « برقعلاو ةيحلا نم ةيفرلا ف صخر و هدنب ىتابيشلا

 ی یا باد بس - ۸
 نب سنأ ىلع "تباثو انأ تلخد » لاق زيزملا دبع نع ثراولا دبع اندح ددسم او - ۲

 : لاق . ىلب : لاق ؟ قي للا لوسر رةيقرب كيقرأ الأ سنآ لاقف . تیکستشا ةزمح اپآ اپ ؛ تبا لاقف « كلام

 « امس رداغي ال ءافش « تنأ الإ یفاشال « ىفاشلا تنأ فش « سابلا بهذم" « سانلا بر مپلا

 نع »قورسُم نع ملم نع نايل ىنثدح نايف انثادح م انئدح ىلع نب ورم او - ۳۲

 ربهذأ « سانا 5 ر بلا : لوقيو ین وذو حسم ھا "ضعب و نا "ىذا نأ ابنع 81 ین ر ةشئاع

 «اّقم روانی ال هافد « كؤافشر الإ ءافش ال ۰ ىاشلا "تأو هفشار « سابلا

 هو ۰۰ ةثئاع نع قورسم نه ميهارب| نه ین دحف ' روصنم هب تلادح نایفس لاق

 "نآ شما نع ار ی ىل ربخأ لاق ةورع نب ماشه نع طلا الح ماجر یبا نہ دحآ ج 6

 « تنأ الإ 4 "فشاک ال « ءافشلا لدیب « سادلا بر ؛ سابلا عسما : لوقب قري ناك هب هلا لوسر

 ةشناع نع » ةر نع ديعس نب هبر دبع ىنثادح لاق نایلس الادح هللا دبع نب ؛ لع شرو سم ۷۰
 « انميقس ىفشي « انضمب ةسقيرب ءانضرأ بر « هللا مسب : ضیرمل ”لوقي ناك یب 'ىبلا "نأ امع "لا ىضر

 « اسیر نذا
 [ ۰۷6۱ : ىف هفرام س ء۷۰ ثيدحلا ]

 : تلاق ةشئاع نع » ةرمع نع ديعس نب هبر دبع نع ةنييه' نیا ان ربخآ لضفلا ن ةقدص شرع - ۹
۲ 0 5 
 « انبر نذاب ءانميقس ىفشي ءايضمب "ةقيرو « انضرأ بر هللا مسب + ےہ را ىف لوقب میم یبلا ناک

 هلوق ٠ سلأ ثيدح لوألا : ثيداحأ ةثالث هيف ركصذ . اهب قرب ناک ین یا ( لب ىنلا ةيقد باب ) هلوق

 ىنانبلا وه ( تباث لاقف ) هلوق . نویرصب دانسالاو « بيهص نبا وه زيزملا دیعو « ديعس نبا وه ( ثراولا دبع )

 هعیکتشا ىلا ىليءامسالا ةياور ىف عقوو « تضرم ىأ ءاتلا (مضب تیکتشا) هلو . سنا ةينك ىه ( ةرح ابأ اي )



 ۳.۷ 0۷4۱ - ۵۷:۲ تيدحلا

 هلصأناف ةاعاؤالل رمه ریغب ( سابلا بهذم )هلوق. ةرمملا حتفب « كيترآ و ضرعلا مالا فيفختب ( الأ ) هلوق

 ىف نوکی ال نأ امهدحأ : نيطرشب نآرقلا ف سيل ا ىلاعق هللا ةيمسآ زاوج هنم ذخؤي ( ىفاشلا تنأ ) لوق : ةزمحلا

 « نیفشب وبف تضرم اذاو ه نآرقلا ىف ناف , كاذ نم اذهو نآرقلا ف لصأ هل نوكي نأ ىلاثلاو « اصقن موب ام كلذ

 الف الإ و ىلاعت هلا ریدقت فداصي مل نإ ىوادتلاو ءاودلا نم حقب ام لك نأ ىلإ ةراشإ ( تنأ الإ فاش ال ) هلوق

 ( ددانیال) هلوق . وه ىأ , ادتبم ريخ هنآ ىلع عفرلا زوج و « فشا ه هلوقب بوصنم ردصم (هافش) هلق . عجنی

 مث مضب « امقس » هلوقو « یضرلا باتک رخاوآ ىف هيف ةكحلار هنایب مدقن دقو < كرتز ال یا ةمجعلا نیل اب

 اهنأ لع لدیام درو دقو « لعافل ةجرتلا ىف ةفاضإلا نأ ثيدحلا اذه نم ذخؤيو . اضيأ نتحتفیو < نوكس

 : لاق ؟ تیکتشا دح اب : لاقف لھ یئلا نأ ليربج نا » ديمس ىبأ ثيدح نم لسم هجرخأ ايف كلذو« لوعفلل

 هدنع دهاش هلو < كيفش هللا دساح نوع وأ سفن لك رش نم « كبذوب ءىش لک نم , كيفرأ هللا ب : لاق . ممن

 ؛ شعلا وه نایلسو « ىروثلا وه نایفسو , ناطقلا وه ( ىع ) هلوق « فاثا ثيدحلا . ةعئاغ ثيدح نم هانم

 نع یر. هنوکل نارص نب لم نوکی نأ ینامرکلا زوجو « ھما نم رثكأ هتینکب دوبشم یحضلاوآ وه لسمو

 ةياور نيطبلا نارمع نب لسا رأ مل ینآ ىلع « ثدحا میس هج ضع ىلقع زب وجت وهو « هنع شعالا ىوريو قورسم
 هجرخأ دقو « قو رسم نع یحنلا أ نع شالا ةياور نم وه اما ثيدحلا اذهو «ةنكمب تناك نزو قورتم نع

 ةبعش ةياور نمو میشه ةءاور نم هجرخأ مث « هب قورسم نع ىحضلا ىبأ نع شعالا نع ر رج ةياور نم سم

 ةءاور يف رروكهذاملا السم نأ حضوف « و رچ دانساب لاق شعالا نع ميلك یروثآ نع ناطقلا ىح ةياور نمو

 هانک منع و هام ىح نع ةاو لا ضعإ نأ هتاغو « ناطقلا ىع ةياور نم هجرخأ هناف « ىحضلا وبأ وه یراخبلا

 : ىربطلا لاق « عجولا لع ىأ ىنملا هديب حسأ) هلوق . هنبيعت ىلع فا مل (هلهأ ضعب ذوعب ناك ) هلوق . لعا هقاو

 « واولا فذح یمشکلا اور ف ( قالا ینآو هفشا و ( هلوق . مجولا كلذ لاوول لؤافألا قیرط لع وه

 ال ريدقالاو فوذح ربا و حتفلا ىلع ىنبم داب ( ءافش ال ) هڵوق تکسلا ءاه ىه وأ , لیلمال هنشآ ىف ريمضلاو

 دانسالاب لوصوم وه ( نايفس لات ) هلو ۰ ءافش ال عضوم نم لدب هنأ ىلع عفرلاب ( كؤافش الإ ) هلوق . 4 وأ

 اذاو « ناقي رط قورسم ىلا ثيدحلا اذه ىف كلذ راصو « رمتعلا نا وه ( اروصنم هب تندح ) هلوق . روک ذلا

 . ناقي رط هيف مب ىنلا لا راص سن ثيدح ىلا مض اذاو « ناقي رط ةدئاع ىلا راص هيلا هدمب يذلا قیرطلا مض

 امهثيب ةطساولا ف روصنمو شعالا ىلع فالتخالا نايب عم ىضرملا باتک رخاوأ ىف هقايس دقت ( هوجن 0 وق

 ناک ) . هلوق ل نبأ وه (رضنلا) ىرخالا قب رطاا ذ هلوق . اضاو كلذ ريرحتو عج نهو درفأ نمو « قو رسم نيبو

 قبرط داريا ىف اضیآ رنلا وه”اذه لعاو « ذومب ناك د اهنبق یا ةياورلا ف هلوق ىدمي وهو « فاقلا مكب ( قرب
 لب ینلا ةيقر امن ىف سل ثيدح قفاريف ةيقر كلذ نوكب حرص ةوره نکا « متأ قورسم قايس ناک ناو ةورع

 ( هل فذاک ال ءافشلا كديب ) هلوق ٠ ةلازالا دارلاو « بهذآ » یرخالا ةاورلا ىف هلوق ىنم<, وه ( حسما ) هلوق

 ( نایفس ) هلوق . ثلاثلا ثيدحلا .« تنأ الإ فاش ال قاشلا ینآ فشا د هلوق ینمع وهو ( تنا الإ ) ضرملا ىا

 نبا رم ةي املا ف هخيش ةقدصو « ثيدحتلاب نایفض حيرصت) ىلوالا مدقو « ةيئاثلا قب رطلا ىف هب حرض اك ةنييع نا وه

 شک رپشآ يحو :ةقث وه ؛ دیمس نب ین وخآ ىراصنالا وه ( ديعس نب هب ر دبع ) هلوق . ىزورملا لقفلا



 بطلا باتك پ٦ ۱ ۲۳۰۸

 ىبأ نبا نع رسم ةياود فو « ةيقرلا ىف لوقپ ناك ر ةقدص ةياور ىف ( هقا مس ضب ربل لوقي ناك ١ هلوق . ائيدح
 هعبصأب جملي ىذلا لات حرج وأ ةحرق هب تناك وأ ناسذالا یکتشا اذإ ناک » هظفل و هلوأ ىف ةدايز نابض نع رع

 هذه ىأ فوذع أدتبم ربخ ( انضرآ ةر ) هلوق « هللا مب - ایمر * ضالاب هتیایس نایفس عضوو - اذکه

 قيد نم ذخأ هنأ ثيدحلا ینعم : ىوونلا لاق . ةيقرلا دنع لفت ناك ٠ نع لدي ءانضمإ ةقيرب و هلوقو ۽ ةيرخ

 الئاق را وأ لیلما عضوملا هب حسم مث هنم ءىش هب قلعا با" ىع 'مضو مث ةبابسلا هعيصإ ىلع هسفن

 ايشاف ارمآ ناك كلذ ناو ؛مالالا لك نم قرلا زاوج ىلع د هيف : ىطرقلا لاق ؛ حسلا ةلاح ىف روكذملا مالكلا

 ٠ ةيقرلا دنع كلذ بابحتسا ىلع لدي هيلع ارمضوو ضرالاب هتبابس يَ ىلا عضوو : لاق « ميلو امولعم
 عنب و الا هب ىذلا عضولا ,یرب هسبيو هتدو ربل ضرالا پارت نأ هيف رسلا نأ انئالع شیپ معزو : لاق مث

 ليلحتلاب صتخ هنا : قيرلا ىق لاقو لاق . اهامدناو حارجلا فيفجب ىف هتمفنم عم هسببل هيلا داوملا بابصلا

 ةجلاعملا تصقو اذا متي امإ كلذ نأ ىطرقلا هبقمتو « عئاجلا مءاصلا نم امس ال مرولاو حرم ءارباو جاضنالاو

 ضدالا ىلع ةيابسلا عضوو ثفننلاف الإو « هتاقوأ ف كلذ ةمزالمر قبرلاو بارتلا رادقم ةاعارم نم اهنيناوق لڪ

 عیصالا عضو امآ و« هلوسر راثآو ىلاعت هلا .امسأب كربتاا باب نم اذه امئاو « رثأ الو لاپ هل سيل ام اهب قلعتي امتإ

 دق : ىواضيبلا لاقو . ةداتماا بابسألا ةرشابمب ةردقلا رانآ ءافخ) ةمكسحل رآ ؛ كلذ ىفةيصاخل هلملف ضرالاب

 عفدو جازلا ظفح ىف ريثأت هل نطولا بارتو ؛ جازملا ليدعتو حضناا ىف الخدم ىت رل نأ ىلع ةيبطلا تحابلا تدهش

 هایلا درو اذإ ىتح امام باحصتسا نع زج نإ هضرأ بارت بحصتس نأ رفاسلل ىنبني هنأ اوركذ دقف , ررضلا

 ی الوقملا دعاقتت ةي راثآ اهل مازعلا و ىقرلا نا مث . كلذ ةرضم نمأيل هئاقس ىف هنم اثیش لمج ةفلتخلا

 هن أك« ةفطنلا ىلا ةراشالا ةةيرلاو « مدآ ةرطف ىلا ةراشالا ةبرتلاب دارملا نأك : یتشب ر وتلا لاقو . ابهنک لا لوصولا

 نم ینشت نأ كيلع نیبف نيبم ام نم هنم هتعدیآ مث بارلا نم لوالا لصالا تعرتخا كنا لاحلا ناسلب عرضت

 فرشل مهب هقا لور انضب و « اهتكربا ةصاخ ةنیدلا ضرأ انضرأب دارملا لق : ىوونلا لاقو . هتأشن هذه تناك

 « لوبجللل ءانبلا ىلع هلوأ معب نيبجولاب طبض ( ائميقس قش ) ق ٠ رظأ هيفو . اصومخم كلذ نوکسیف  ةقير

 دواد وبأ جرخأ : ( هييفت ) ٠ ةيلوعفملا ىلع بصنلاب انمیقسو « ردقم لعافلا نأ ىلع هلوأ حتفبو عفرلاب انميقسو

 وهو شامخ نب سيق نب تب اث ىلع لغد مب ینا نا و ةدئاع ثيدح ىف كلذو ؛ قرا صخشلا هب فی ام ىاسنلاو

 « هيلع هص مث « هيلع ثفن مث « حدق ىف هم ناحطب نم ابارت نخ مث . سانلا بر « سابلا فک | : لاقف ضيم

 قيقا ىف تفثلا سا - ۹
 ابأ تمم لاق دس ابآ تەم لاق يمس نب حم نع "نایلس انثدح دلع نب اخ اشو -- ۷

 هرکسی ايش ؟ ادحآ ىأر اذاق . ناطيشلا نم او « للا نم اب ورا : لوقب كو "یبلا تمم » لوقب ةداھق

 » رال اهمإف ءاهءرش نم ذاوعتيو ؛ تارم ثالث *ظقیئسب نيح تفدیلف

 املابأ اف ثيدحلا اذه تسس نأ الإ وه اف لجل ا نم "لع لقثأ ايوا ىرأل تيكن اق : َةَلَس وبأ .!



 تيدحلا ٥۷۷ - (۵۷ ۳۰۵

 ةورع نه باهش نبا نع سنوي نع ناهس نت "دح ؛يسبوألا هللا دبع ني زيزملا دبع از - ۷۵۸

 لقب يفك ىف "تفت مشارف ىلإ یو اذإ كيم هللا لوسر ناك : تلاقابنع هللا یضر "ةشنام نع » ريب زا نا

 یکتشا اهن : ةشئاع تلاق . هرج نم هادی تب امو هجر امهم حسم م « ًاميمج نینذوملابو دحأ هللا وه

 هشارف ىلا ىأاذإ كلذ منصب رباهش نبا ىرأ تنك: سنوي لاق - « هب كلذ لمف نأ ين مای ناك

 نأ ديمس ىنأ نعد لکوتل لأ نع رشب ىبأ نع ةناوت وبأ انئدح ليهامسإ نب یموم اتو - ۹

 مثوفاضتساف « ب رعلا ءايحأ نم “ىح ىف اول زن ىتح اهورفاس قرفس ىف اوقلطنا هب هللا لوسر باح نم اطر

 ی : ممععب لام 1 ی "شین ال ¢ ءیڈ "لکب 4 او 3 ىملا كلذ س خالف موفیضب نأ اوبأف

 - . + GE ۳ 2 ۰ ل e ا < 5 2

 ان دیس نإ « طه را اهمأ اي : اولاقف موتا. ءى مهمضعب دنع نوكي نأ 4ءل «ڳب اول دف نی ذلا طه رلا ءالّوم

 < قارا ىلإ لاو « معن : مهضعب لاقف ؟ میش کنم دحأ دنع لپف « ءىش هال «ءیش لكسب 4 انیقسف « غل

 . ملا نم عيطقت ىلع موم اصف . المج ال اولتمت یتح کس قارب انأ اف « انوفيض لف کانفضتا دقل او نکساو

 . ةبلق هبام یشم قاطناف ؛ لاقع نم ةطشن امأكل ىتح ( نيملاملا بر هل دج ا ) ًارقیو لفتی لمجف قكأطناف

 لا لوسر نأ: یتح اولعفتال : قر ىذلا لاقف . اومسفا + مهضعب لاقف . هياع مولاص ىذلا م ماعج مون وأف لاق

 كي ردي امو : لاقف « هل او ركذف هاب هللا ولوسر ىلعاوم دقف . ان مای ام رظنتف تاک یا ه ركذذ هيو

٤ o ۰ 

 نم ىلع درلا ىلا ةراشإ ةمجرتلا هذه ىف . ( ةيقرلا ىف ) ةثاثم اهدمب ءافلا نوکسو نونلا حتفب ( ثفنلا باب ) هلوق

 لعو « ( دقعلا ىف تاث افنلا رش نمو ا ىلامت هلوقب اكس - نيعب انلا دحأ ديزي نب دوسالاک - اقلطم ثفنلا هرك

 ةجح الف دوسآلا امأف « هريغو ةريش ىبأ نبا كلذ جرخأ « ىمخناا مها راک ةصاخ نآرقلا ةءارق دنع ثفنلا هرك نم

 ىف ةت وجا دعإ اس الو افاطم ثفنلا مذ هنم مزلب الو « لطابلا لهأو ةرحسلا كفن نم ناك ام مومذملا نال كلذ ىف هل

 دقف  بابلا ثيداحأ ثلاث ىردخلا دیعس ىفأ ثيدح ىف تبث ام هيلع ةجحلاف ىمخنلا امأو « ةحيحصلا ثيداحالا

 ثيدحلا اذکو « ةجح كلذ ناكف مقلب كلذ ركن مو لفتو باتکلا ةحتافب أرق هنآ اهفو ةصقلا لب ىنلا ىلع اوصق

 اقير هيف نأ بيوصتو هيف قير ال ةثإ لاق نم وأ 6 ارام تفنلا نایب مدقت دقو « مقلب هلوق نم حضاو وبف ىناثلا

 هلك دانسالا و « یراصتالا وه دیعس نب یو ء لالب نبا وه ( ناجلس ) هلوق ٠ ثيداحأ ةيالث هم ركذو 7 انيفخ

 وه « ثفنيلف » هلوقو . ىلاعت هقا ءاش نا ريبعتلا باک یف فوتسم هحرش یاب ( هللا نم ايزرلا ) هلوق . نويندم

 داتسالاب لوصوم وه ( ةلس وأ لاقو ) هلوق . اهاودج ىلع لد هنال ةمجرتلا هذه ىف روكسهذملا ثيدحلا نم دارلا

 نم عقوتي ناک اب ىأ « لبجلا نم ىلع لقثأ » هلوقو « ءافلا نودي ىنممشكلا ةياود ىف « تشک ناف د هلوقو روكذملا

 ىرابلا حق ۰ 9١ ج۷ - م



 بطلا باتك يك ۱ ۱ ا

 ثفن هشارف ىلا ىوأ اذا ) هلوق . ديزي نبا وه سا وو ءاضيأ لالب نبا وه (نابلس) هلوق « فا ثيدحلا . اهرش

 هلوق . ةيوبنلا ةافولا ىف كلذ نايب مدقت دقو , ةءارقلا ةلاح ثفنيو اهؤرقي ىأ (نيتذوعملابو دحأ هللا وه لقب هفك ىف
 عاطتسا ام اهي حسم مث » ليقع نع ةلاضف نب لضفملا ةياور ىف ( هدسج نم هادی تغلب امو ههجو امهب حسم مث )

 ىرمأي ناك یکتشا املف) هلو . « تارم ثالث كلذ لعفي هدسج نم لبقأ امو هچجوو هسأر ىلع امچ أدبي هدسج نم
 نب هللا دبع ةماور نم ةيوبنلا ةاقولا ىف مدقت دقو « سلوي نع لالب نب ناجلس هب درفت اعاذمو « هب كلذ لمفأ نأ
 نبا ةياور نم ملم هجرخأو « هيلع ثفنأ تقفط هيف نوت ىذلا هعجو یکتشا الف » ظفاب ساری نع كرابملا

 عقو ( هشارف ىلا یوا اذإ كلذ منصی بارش نبا یرآ تنك : سن وب لاق ) مو . اهركذي لف سنوب نع بهو

 « ةذاش ةياورلا هذه نأ معز نم ىلع درلا ىلأ ةراش] هیفو « ديح نب درعدنع باهش نبا نع ليقع ة اور ىف كلذ وحن

 كلذ لعفي ناك هنأ ىلع ةدايزلا هذه تادف « هريغو كلام ةيارر ىف اک ىكتشا اذإ كلذ لءفي ناك متل هنأ ظوفحا نأو
 نآرقلا لئاضف ىف مدقت دقو . نیتیاورلا نيب ةفانم الف « هدسج نم اًميش ىكتشا اذا هلعفب ناکو « هشارف ىلا ىوأ اذإ
 هاقر ىذلا غیدللا ةصق ىف دمعس ىبأ ثيدح ثا اثلا ثيدحلا . دحاو دئسإ ىرهزلا نع ناثیدح امهن] لاق نم لوق

 ةياورلا هذه ىف عقوو . اببرق هيلا ةراشالا تمدقت و ؛ ةراجالا باتک ىف قوتسم هحرش مدقت و < باتكلا ة<افب

 هب ام » ايفو : ىلوالا قيرطب ثفنلا زاج لفتلا زاج اذاو , لفتلا نود ثفنلا نأ تمدق دقو « أرقب و لفتي لءل »
 وهو فاقلا مضب بالقلا نم هلصأ ليقو « شارفلا ىلع هلجأل بلقي ملأ هب ام یا . ةدحوم أهدعإ ماللا حتفب « ةبلق
 هموب نم توميف هبلق ىلع كسميف ريعبلا ذخأي ءاد

 ین ودي جا قارلا حسم اإ - ۰
 نعد قورسم نع لس نع شعالا نع نایفس نع ین ان دح یش ی ن نا دبع یر — ۰

 رفشاو ؛ ساناا بر ع شابلا بوذأ : هنيميب هس مهضعب ذوعي ی ئنلا ناك : تلاق امنع هللا يضر ةشئاع

 قورسم نع هارب نع ىنث دحف روصنل ”هتركذف . « اهنَس رداغبال ءافش « كژانش الإ ءافش ال « ىفاشلا تنأ

 هوحش ٠ . اع ها یضر ةشناع نع

 لئاقلاو 2 ابیرق هح رش مدقت دقو كلذ ق ةشئاع كثردح هيف ركذ ) یوا هديب عجولا قارلا حسم پاب ( هلوق

 ۱ « جلي ىنلا ةبفر باب » ىف هب حیرصنلا مدقت اک ىروثلا نایفس وه « روصذا هترکذف »

 ٠ "لجتراا قرت لا باپ - ۱
 ةشئاع نع » ةورع نع ”ىرههرلا نع تم انربخأ ”ماشه انث دح نما دع نب هللا دبع قرص - ۱

 انأ تدك ”لقث الف «تاذكودلاب هيف ضبف“ ىذا هضم ىف هسة ىلع ثني ناك قي "یا نآ ابن فا یفر
 «ويدي لع ثفني لاق ؟ ثفنيت ناك فیک : باپش نبا تلأسف . ءاهتك مبل هسف رديب حتسماف نهم هيلع ثق

 هجو امهب حسك «
 ہن



 ۳۱۲ ۵۷۵۲ - 0۷۵۱ تبدا

 ضبق ىذلا هضرم ىف هسفن ىلع فنر ناک اهلوق هيفو « ةشّئاع ثيدح هيف ركذ ( لجرلا قرت ةأرملا باب ) هلوق

 9 هنأ بارش نبا نع سنوي ةياور نم بايب لوق مدقت دقو « هيلع ثفنأ انأ تنک لق الف « تاذوعملاب هيف

 « هيجو ام حسم مث هبدب ىلع كف » لاقف كلذ ةيفيك انه رمعم ةاور ىف دازو ؛ كلذب اهرمأ

 رقي مل نم اپ تا ۳

 نا نع » ریبج ن دیمس نع نمحرلا دبع نب نيس نقرا ن یاد دد اشو - ۰۷5۲

 مو 1 6 € 5 ۰ -. 2. ۰ ۰ و 2 0 5

 مالا "ىلع تض ر * لاقف موب ب *ىبذلا انيلع ج رخ : لاق امنع م یضر سابع
 لج راا همم ىزلا رگ لمحف ؛

۳ 
5 .2 

 وع رف « قالا "دس اريثك اداوس اوو ا هدف سيل یالاو « طهرلا 47 یالاو « نالج را هم» ئنلاو

 : یل ليقف « قفألا "دس اریثک اداوس ”تيأرف « 'رظنا : یل لبق م: هموآو یوم اذه : ليقف « ىتمأ نوكت نأ

 نولخدب الأ نومبس ءالؤه عمو : كنمآ ءالؤه : ليقف « قفألا دس ًاريثك ًاداوس تيأرف «اذكهو اذكه *رظنا

 « كرشلا ىف اون نحن امأ : اولاقف مب ىذلا باحصأ ركاذنف . ملل نيب لو "ال يرفض . باسح ريغب ةنجلا

 الو « نوریطتب ال نیا مه : لاقف يلب ىبنلا علف. انؤانبأ م ءالؤه نکلو « هوسرو لاب ان اًنكلاو

 . من : لاق ؟ هللا لوسراي انأ مهنمأ : لاقف نم نب ةشاكع ماقف . نوارة مهیر ىلعو « نون رتسب الو نووتكي

 2 « ةشاكع اهم كقبس : لاقف ؟انأ مهنمأ : لاقف رخ ماقف

 . لوءغلل اینیم فاقلا حتفو هلوأ منب و « لعافا اذبم فاقلا رکو هلوأ حتف. وه ( قري ل نم باب ) هلوق

 ىدانسالا اذهب مدقت دقو « ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف هلام  ىطساولإ وه رغصم نونب ( ديم نب نيصح ) هلوق

 نم باب » ىف نمحرلا دبع ن نيصح نع رخآ هجو نم هنیمب ثيدحلا مدقتو , زاصتخاب نکل ءايبنالا ثيداحأ

 ال نيذلا مه هلوق انه هنم ضرفلا و « قاقراا باک ىف یتأیس هحرش نأو ةصق هلوأ ىف داز نم تركذو « یوتکا

 « كانه هيف ام رکذ مدقتف ىلا امأو ۽ اذه دمب اهركذ ىف أسف ةريطلا امأف « نوقرتسي الو نووتکب الو نوريطي

 نود لكوتلا ىف ناحداق امهنآ معزو ةيودآلا راس نيب نم یکلاو قرلا هرك نم كثيدحلا.اذم كسمتق ةيقرلا امأو

 داقتعا بناج نم ىلع لو# هنأ ةفئاطو یرزالاو ىريطلا هلاق اهدحأ : ةيوجأب كلذ نع ءالعلا باجأو «امهريغ'

 نم ناك ام اهكرت دمح ىتلا نرلا : ه ريغ ناتو « نردقتمی ةياهاجلا لهأ ناك اک ابمیطب عفت ةي ودآلا نأ ىف نييعئايطلا

 هريغو ضايع هبقهت و . هوحن و ركذلاب قرلا فالخم ؛ ارك ن وكي نأ لاهتحال هانعم لةعيال ىذلا نمو ةيلهاجلا مالك

 ۽ ةنايدلاو لضفاا لصا ىف مرکراش نمع اهب !ودرقنا ةليضفو مريغ ىلع ةيزم املأ نيميسلل نأ ىلع لدب ثيدحلا نأب

 اهناث . باوجلا اذه ملي ملف الس سيلف اهو<و ةيلهاجلا قر لمعتسب وأ اپبطب رثؤت ةيودالا نأ دقتمی ناك نمو

 لمهتس نم امأو « ءادلا عوق و ةيشخ ةحصلا ىف كلذ لمف نوين:< نيذلا ثيدحلاب دارملا نإ ةفئاطو ىدوادلا لاق

 نبا رایتخا اذهو « « ىوتك ا نم باب » ىف هريغو ةبيتق نبا نع اذه تمدق دقو « الف هب ءادلا عوقو دعب ءاودلا

 نرکی نأ لمتع : ىمياحلا لاق املا . ءادلا عوقو لبق ةذاعت-الا توی نم هثمدق اع ضرتعم هنأ ريغ ؛ ربلا ديع



 بطلا باتک . ۷ فن

 المبف « ضراوعلا عفدل ةدعملا بابسآلا نم اف امو ايندلا لاوحأ نع لفغ نم ثيدحلا ق نير وکذلا ءالؤبب دارملا

 مهف « هئاضقب اضرلاو ؛ قاب ماصتعالاو ءاعدلا الإ مم رتمي ايف أجام محل سيلو  ءاقتسالا الو ءاوتكالا نوفرمی

 ىكلاو قراا كرتب دارلا نأ اهمبار . لعأ هاو « اًئيش كلذ نم نونسحي الو ةاقرلا قرو ءابطالا بط نع نولفاخ
 نعو ةجيحصلا ثيداحألا یف هعوف و توبثا كلذ زاوج ىف حدقلا ال هردشب اضرلاو ءادلا عفد ىف هللا ىلع داهتعالا

 نبا لاق . هعبت نمو ىباطلا احت اذه ىلاو  بابسآلا ىطاعت نم ىلعأ ملستلاو اضزلا ماقم نكل اصلا فلسلا
 درب الو . ءایاوالا ضاوخ مث ءالؤهو « ابقئالعو اهبابسأو ايندلا نع نيضرعملا ءایل والا ةفص نم اذه : ريثآلا
 هنم كلذ ناكسف لكوتلا تاجردو نافرعلا تاماقم ىلعأ ىف ناك هل , ارمأ و المف مب ىنلا نم كلذ عوقو اذه ىلع
 طاعت هيف رپ الف انیقب لكوتلا لماك ناك هنال , هلكوت نم كلذ صةنب الف كلذ عمو ۰ زاوجلا نايبو عيرشتلا

 عفرأ ناك كلذ ف صاخأو ضوفو بابسالا كرت نم نکل ۰ لكوتلا ريثك ناك ولو هريغ فال « اثيش بابسالا
 ودعلاو ىراضلا عبسلا ىتح ةتبلا ءىش نم فوخ هبلق طلاخي مل نم الإ لكوتلا قحتسي ال ليف : ىرطلا لاق . اماقم
 مل ضام هيلع هءاضق نأ نقيأو هقاب قثو نم نأ تم لاو « ملأ ةاوادم ىف الو قرر بلط ىف عسي مل نم الو « ىداعلا

 هسأر ىلع سبل و « نيعرد نيب برحلا ىف قب رهاظ دقف « هلوسر ةنسو هتذ-ل اءابتا بابسالا هيطاعت هلكوت ىف حدقب
 رجاهو , ةئيدملا ىلاو ةشبحلا ىلا ةرجملا ىف نذأو « ةئيدملا لوح قدنخو ٠ بمشلا مف ىلع ةامرلا دمقأ و « رفغلا

 قحأ ناک وهو « ءامسلا نم هيلع لزني نأ رظتنب مو مهتوف هلهال رخداو « برشلاو لكالا بابسأ ىطامتو « وه
 زارتحالا نأ ىلا راشاف « لكوتو ابلقعا » لاق ؟ ابعدأ وأ ىتفان لقعأ : هلأس ىذلل لاقو « كلذ هل لصح نأ قاخلا

 ۱ لعأ هقاو « لکوتلا عفد ال

 ةريطلا بسا -- ۳ ۱

overرع نا نعد اس نع یره زا نع نو انثدح رع نب نامع ايندح دع نب ۳ دبع شرح -  

 «ةبادلاو « رادلاو ؛ ةأرملا ىف : ثالث ىف موشااو « ةربطر الو ئودعال : لاق لب فا لوسر نأ امنع هللا یفر

 نأ » ةبتع نب هللا دبع نب هللا دیبع ینربخآ لاق ئ رهرلا نع بیش انربخآ نايلا وبأ (شزم - 4

 ةلاصلا ةملكلا : لاق ؟ لأذلا امو : اولاق . ”لأفلا اه ریخو « ةريط ال : لوقي غم فا لوسر تمم : لاق ةريره ابأ

 » کدحأ ايعمسل

 [ ه»هد» : ىف هفرط  هاله4 ثيدحلا ]

 لشم ريطت ردصم وهو « نيشلاب مؤاشقلا یه , نكسن دقو ةيناتحتلا حتفو ةل-ههملا رسكب ( ةريطلا باب ) هلوق

 ةلوتلا مهضمب ذروأ و « ةبيط عمس هاب بقمتو , نيتاه ريغ اذكه رداصملا نم ءیجب ل ةغللا لهأ ضعب لاق . ةريح ريحت

 ةن, راط ريطلا ىأر ناف سأل هذحأ جرخ اذاف ريطلا ىلع نودمتعي ةيلهاجلا ىف اوناك مهنآ ریطقلا لصأو « رظن هيفو

 عرشلا ءاجلا اهدمتعیق ريطيل ريطلا et مدحأ ناک اع رو < عجرو هب مءاشل ةرسب راط هآر ناو « رمتساو هب نمی

 . جاملاف « ةلمبم هرخآو ةدحوم حرابلاو « ةلعبم ءاح مث نون مث ةلدرع حئاسلا هن ومس اوناکو ۰ كلذ نع ىهلاب



 ۳۱۳ هه( - 0۷۵۳ ثيدحلا

 « حرابلاب نومهاشتی و حناسلاب نونمیقب وناکو . سکما اپ حرابلاو . كنيم ىلا كراسي نع رم نأب هنمایم كالو ام

 اعآو « هودقتعا ام ىضتقي ام امحور و ريطلا حونیس نم ءىش ىف سیل و , هيلا فرحي ناب الإ هيمر نكمب ال 9

 نم معلا بلطو « هيف ینعم نومضم ىلع هلءفب لدتسبف زيبع الو ريطلل قطن ال ذا « هل لصا ال امیطامتب فلک وه
 : مهم رهاش لا . رتب حدمتیو ريطتلا رکنب ةيلهاجلا ءالقع ضعب ناك دقو , هلعاف نم لج هاظم ريغ

 ماحو قاو ىلع ودغأ ال كنكو تودغ داو

 متاشآلك سمايألاو نم ایالک ماشالا اذا

 لافقا بيغلا نود و نولاضم ميلكا ناوكسلاو ريطلاو رجزلا : رخآ لاتو

 روصق نهثيد نیع الو ءاحاجت ىتفلا نم دت ريطلا تالجاعامو 22: رخآ لاتو

 عناص هللا ام ريطلا تارجاز الو یصاب قراوطلا ىردتام كرممل : رخآ لاقو

 ريبخ ايف امو ءهرختل دايز اهن ةريط ریخت : رخآ لاقو

 روبثلا وهو ‹؛ ريطتم ىلع الإ ريط ال هنأ لمت

 يڪ هطابو ءانييالأ ءىش ضعب قفاوب ءىش لب

 ف اياقب كلذ نم تيقبو « كلذ ناطیشل نيبزتل ابلاغ ممم حصيو كلذ ىلع نودمتعيو نوريطتي مرثك أ ناكو

 « ديطت نم ىلع ةريطلاو , ةريط ال » هعفر سفأ ثيدح نم هحيحص ىف نابح نبا جرخأ دقو . نيملسملا نم ريثك
 « نظلاو  ةريطلا : دحأ نهنم لسي ال ةثالث » للي ىنلا نع ةيمأ نب ليعام] نع رمعم نع قازرلا دبع جرخأو
 هل نكل «لضعم وأ لسم اذهو « قمح الف تننظ اذاو , غبت الف تدسح اذاو ؛ عجرت الف تريطت اذاف . دسحلاو

 اذإ و هعفر ةرب ره ىنأ نع نيل دنسب ىدع نبا جرخأو « بعشلا » ىف قبيبلا هجرخأ ةريره ىنأ ثيدح نم دهاش

 ء نیت نم الملا تاجردلا لاني نل » هعفر ءادردلا ىبأ نع ىئاربطلا جرخأو «|ولکوتف هقا لعو , اوضماف متريطت
 نب نارمع نع دهاش هلو . طاطقنا هيف نأ نظأ ینآ الإ < تاق هلاجرو « ًاريطت رفس نم عجد وأ“ مسقتسا وأ

 نبا نع نابح ناو وه هدصو ىذمرتلاو دواد وبأ جرخأو « ديج دئسل ثبدح ءانئأ ىف رازبلا هجرخأو نيصح

 نبأ مالك نم « الإ انم امو م هلوقو « لكوتلاب هيهذب هقا نكلو ؛ ريطت الا انم امو , كرش ةريطلا و هعفر دوعسم

 لمچ ااو « هنع یراخبلا نع ىذمرتلا هاکح ابف یراخبلا خيش برح نب ناس هنيب دقو 4 را ىف جردأ دوعشم

 هبهذي هللا نكسلو ه هلوقو « ىلاعت هقلا عم هوكرشأ مهنا كنف« ارض عفدب وأ اعفن بلحي كلذ نأ مدافتعال اكرش كلذ

 جرخأو . كلذ نم هل ضرع ام ذخاؤي ال هنأ ةريطلاب أبعي مو هلل لسف كلذ هل عقو نم نأ ىلا ةراشإ « لكوتلاب

 ريطال مرا : لقیلف ءىش ةريطلا ةذه نم هل ضرع نمد افوقوم وزمع نب هللا دبع ثيدح نم « بعشلا د ىف قوبلا

 حرش مدقت دق ( ثالث ىف مؤشلاو . ةريط الو « یودع ال) هله . « كريغ هلإ الو «كريخ الإ ريخ الو « كريط الإ

 قیرطب الوأ قنف « دحا و ىنمم مؤاشتلاو ريطتلاو « دابجلا باتک ىف هقايس ىف ةاورلا فالتخا ناببر ثيدحلا اذه

 ثیذح ىف عقو دقو . كانه كلذ ىف ليف ام تركذ دقو ؛ ةروكدملا ةثالثلا ف مولا تبئآ مث , یردملا ىنن اك مومعلا

 « ةريط ال) قاثلا ثيدحلا ف هلوق :ثيدحلا « ءىش ىف ةريطلا تناك ناو د ظفلب دواد ىبأ دكع صاقو یی نإ دعس



 بطلا باتك- ۳۶ ۱ ٩

 ىف نكسل هرهاظ ىلع ةريطلا ىف ىلا نأ ىلا كلذب راشأ ةنأكو « هدمب ىذلا بابلا ىف هح رش قاب ( لأفلا اهريغو

 هركذأس اک ریا نم هيف عقب ام كلذ نم یثتسب و « رشلا

 لأؤلا بلا — ' )¢

 نعد لا دبع نب هللا دیه نع "ی ره زا نع 0 ان ربخآ "ماشه ان ربخآ دم ی هلا ادع اشو بس 0

 ؟ هللا لوسر اي لأفلا امو : اولاق . لأةلا اهريخو ؛ ةريطال : ب “ىلا لاق : لاق ةبع هلا یفر ةربره ىبأ

 < ؟دحأ اهعمسي ةحلاصلا ةملكسلا : لاق

 نع هنع نا و سأ نع » ةداتق نع ماشه انثدح مه ربا نب لم شر — ۷
 : لاق 2 یبلا

 « ةنسحلا ةماكسلا « اصلا لأزلا ىنمجعي"و « ةرط الو یودهال

 [ هالالا ىف : هفرط - ۰۷۰۱ ثيدحلا ]

 ( هللا دبع نب هللا ديبع نع ) هلوق . امزج ةر اب لوتف عمجاو ۰ لبست دقو ةزمه مث ءافب ( لأفلا باب ) هلوق

 اذک ؟ ( لأفلا امو لاق ) هلوق . رابخإلاب هيف هذه لبق یتا بیعش ةياور ىف حرص دقو , دومسم نب ةبتع نبا یا

 . _ ثيدح ىف لاقو ( مدحأ اپعمسب ةحلاصلا ةماكلا ) هلوق ٠ بيعش ةياورك« اولاق » ىييمشكللو ءدارفالاب رثكالل

 - وآ هجرخأ یالا صاع نب ةورع ثيدح قو . «ةنسملا ةملکساا « اصلا لأفلا یبجمی و » باپلا یثیدح ىناث سنا

 :لقيلف هركيام عدحا یار اذاف « اءلسم درتالو , لآفلا اهريخ : لاقف كي هللا لور دنع ةريطلا تركذ » لات دواد

 اهریخو » هلوقو « هقاب الا ةوف الو لوح الو ؛ تنأ الإ تاثیسلا عفدي الو « نأ الإ تانسحلاب ىنأي ال مبا

 ةفاضا یه لب كلذك سیل و « ةريطلا ةلج نم لأفلا نأب رمشت ةفاضالا هذه : هريغل امبت ىنامركلا لاق « لأفلا

 ادودرم نمايثلا لك سيل ةنأ شیدا اذهب نییف « نمايتلا هرب رقت مدقت اک ةريطلا ةلمج نم ناف اضيأو : لاق مث « حیضوت

 لا وسلا ماست نالا قو « لاؤسلا ردص ىف عفد لوالا باوجلا قو : تلق . لوبقم نمايتلا ضعب لب « مؤاشقلاك

 «ةريظلا هرکب و لأفلا هبجعي ناكودعفر ةرب ره ىلأن ع نس دنسب هج ام نبأ جرخأ دنو برفآ رهو صصختلا یرعدو

 اذه ىفف « لأفلا ةريطلا قدصأو « قح نيملا » لوقب لِي ینلا عمس هنأ ىميمتلا سباح ثيدح نم ىذمزنلا جرخأو

 ؛ ةديطلا ىلا عجار ءاهريخو» هلوق ىف تنم اريمضلا : ىبطلا لاقو . ىتثتسم هنكل ةريطلا ةلمج نم لأفلا نأ يرصتلا

 ؛ مبعز ىلع ینی» وهو ( |رقتسم ريخ ذشموب ةنجلا باعا ال ىلاعت هلوقک وهف « اهيف ريخ ال اهلك ةريطلا نأ لع دقو

 ركسفت اذاف ؛ هيف رکفتلا نع مشو ال قد مصخلا معز ىلع مالكلا ىرحي نأب ةعداخلا ىق نانماا ءاخر] نم وهو

 اريخ ةريظلا ف نأ ال . لوبقلاو عامتسالا ىف عماسلل عامط] « لأفلا اهريبخ » هلوقف « قحلا لبق هسفن نم فصناف

 نأ لصاحلاو . ابی ىف ةريطاا نم خلبأ ةباب ىف لأفلا ىأ « ءاتشلا نم رحأ فيصلا و مهوق وحن نم وه وأ « ةقيقح
 امهن» لک ريثأت لأفلاو ةريطلا نيب كرتشلا ردقلاو . نیئپشاا نيب كرتشملا ردقلا نيب وه امتإ كلذ ىف ليضفتلا لمفأ

 يخ ةنأكف , نایبو قطا نع لأفلا ردصم نال كلذ ناكامتاو : ىباطحلا لاق . خلبأ كلذ ىف لأفلاو « هيف وه ایف

 نم فاکت وه امناو « الصأ نايب هيف سیلو هفطن وأ رئاطلا ةكرح ىلا دنتسم ناف ريغ فالخي « بيغ نع هاج

 گم -



 6۷۰۷ - ۵۷۵۵ ثتيدحلا
۳۹۵ 

 « ريخ ريخ : لجر لاقف ‹ حاصف رئاط رف « سابع نا دنع تنك: لاق ةمركع نع یربطاا جرخأ دقو . ءاطاعتي

 نسح قرط نم لأفلا نأ ةريطلاو لأفلا نيب قرفلا : اضيأ لاتو . رش الو ريخ ال اذه دنع ام : سابه نا لاقف

 « رسي ايفو ءوسي اف لمعتسب لأفلا : ىوونلا لاقو . تهرك كلذلف ءوسلا ىف الإ نوکش ال ةريطلاو « هقلاب نظلا

 « عقاولا بسحب كلذ نأكو . ها رورسلا ىف ازاجم لمعتست دقو « مؤهلا فالإ نوكت ال ةريطلاو . رورسلا ىف هك أو

 :لاطب نبا لاق . ةريطلا نم ريصيف هيلا دصقب ال نآ هطرش نمو د رسي اع لأفلاو ءوسي ام ةريطلا صغ عرشلا امأو

 ناك ناو ىفاصلا ءاملاو قينالا رظنملاب حايترالا مف لمج اک ا سنالاو ةبيطلا ةملكلا ةبع سانلا رطف ىف هقا لمچ

 :عمسب نأ هبجعي هتجال جرخ اذا ناك هم ىنلا نآ» سنآ ثبدح نم هحح و یذمرتا جرخأو . هب رشي الو کلع ال

 كعب اذا ناکو < ءىش نم ريطتي ال ناك وَ ىنلا نأ » ةديرب نع نسح دنسپ دواد وبأ جرخأو « دشار اب حیج اپ

 قبلا رك ذو « هبجو ىف كلذ ةهارک ی ور همسا هرک ناو , هب حرف هيعأ اذاف , هیسا نع لأب الماع
 نع «بمشلا »ىف

 مث مدقت ام ورک ذف « ةجاحلل جورخلا ةدارا دنع ريطلا جاعزا برملا ىف ةيلهاجلا ىف ريطنلا ناك : هصخلم ام ىميلحلا

 ناكو : لاق . لوالا هلصأ نال « اریطت لكلا اومسف ءابظلا رو رع و بارغلا توصب نوريطتي اوناكاذكهو : لاق

 ناف مءاشن الح ارقوم لمجا ىأر اذا اذكو « نمت امجار وأ مءاشت عملا ىلا ابهاذ یصلا ىأر اذإ مجعلا قم یاشتلا

 « ام سيلف ريطت رفس نع هدروآ نوکت نم » لاقو : هلك كاذ عفرب عرشلا ءاج . كلذ وحنو « نمين هلمح اعضاو هآر

 ىلا ريب دتلا فضي ملو هنظ ام ابجوم ريطلا لاح نم هدهاش یذلا نأ دقتعا اذا كلذو . فیداح الا نم كاذ وحنو

 امولعم اهتاوصأ نم انوص نأب تضق براجتلا نآل رشلا نم قفشآ هنكل و ربدملا وه هللا نأ لع نإ امأف « ىلاعت هلل

 نم هب ذامتساو ريمخلا هللا لأس ناو « ءاسأ كلذ ىلع هسفن نطو ناف هوركسم ابفدرب ةمولعم افاوحا نم الاس وأ

م رو « هب ذخاویف الاو ٠ كلذ نم هضن ىف دجو ام رضي مل الکوتم ىنعمو رشلا
 ىذا هذيعب هوركملا كلذ هب عقو ا

 مزاشتلا نال لأفلا هبجعي ب ناك امنا و : ىميلحلا لاق .لعأ هاو . ةيلهاجلا لهال !ريثك عي ناك اك هل ةبوقغ هدقتعا

تلاب نظلا نسحب رومأم نمؤملاو ء هب نظ نس> لؤافتلاو « ققحم بس ريغب ىلاعت هلل نظ ءوس
 . لاح لك ىلع ىلاعت ه

 بلط ىلع اض رح انسح هنظف اتیش ىأر وا صخشلا نأ وه ةريطلا نم عنلاو لأفلا ف صخرتلا ىنعم : ىرطلا لاقو ٠

 ىلا ةريطلا وف ىضملا نع یبتناو لبق ولف . هليبسل ی لب هلبقي الف كلذ دضب هآر ناو . كلذ لعفيلف هتجاح
 0 ملعأ هقاو . مؤشلا ىف لمعتست نأب تصنخا

 ةماه ال ببساي - 6۵ ۱
 نعد حلاص یآ نع نيصح ویآ ان ربخأ ليئارسإ ان ربخآ ضل انث 9 لا ی 22 شم ب ۷۷

 ی « رقص الو ةماه الو ةريط الو یودعال ۽ لاق خيط ىنلا نع هند لا یفر ةريره أ

و ةريط الو ىودع ال د ةريره ىبأ ثيدح هيف ركذو . عيمجل اذنك ( ةماه ال باب ) هلوق
 « رفص الو ةماه ال

 نم اذهو «ةريط الو » هيف سیل و الوطم روكذملا ثيدحلا هيف ركذو « ةماه ال باب و باوبأ ةعبس دعب مجرت مث

 هللا ءاش نإ ىناثلا عضولا ىف ةماحلا حرش ركذأسو « دحاو ظفلب نيعضوم ىف ثيدحلل مجرتي نأ هل قفتا ام رداوت

 ۱ هنابپ ىف أيس اک ةماما زيسفت ىف فالخلا ىلإ ةمجرتاا هذه را ركشب راشأ هنأ. ىل روظ مث . ىلاعت



 بطلا باتک - ۹ ۳۹۹

 ةناهكلا سا - 1
 ی نع باهش نبا نع دلاخ نب نمحرلا دبع يندح لاق ةثييللا انثدح ريفع نب ديمس اشو = ۸
 « رجم ىرخألا اهادحإ 'تمرف «اعتتفا لیذه نم نینارما ىف ىضق جلي هللا لوسر نأ ری ره ىبأ نع » 9
 امنطب ىفام ید "نأ یضقف « خم والا ىلإ اومّصقخاف « امنطب ىف ىذا اهدلو تكتف « لماح یهو اهتطب باصاق

ATESطن الو « لك أ الو برش ال رم هلا لوسر اي مرغآ فيك: تمر یتا أرلا لو لاقف .  
 « نابكلا ناوخإ نم اذه ان : يب *یبلا لاقف . لطي كلذ لثف « لهسأ الو

 [ ۹۰ ۶ 1۹۰۹6 1۹:4 0۱۷6۰ ۰0۷۹۰ , ۵۷۶٩ : ىف هفارطآ ب ۵۷ ۰۸ ثيدحلا ]

 نأ هنع “هللا ضر ةريره ىلأ نع » ةملس ىبأ نع باپش نبا نع كلام نع ةبيتث' شرم - ۹
 « ةديلو وأ دبع : رفت ىبلا اهمف 'ىضقف « اپ نت تحرطن « رم ی رخألا اهادخإ تمر نيتأرما

 ىف "لی نينجلا ىف یفف هب للا لوسر نا » بيسلل نب رديمس نع باهش نبا نعو - ۰
 « لهتسا الو قطن الو هب رشالو لک الام مّرغأ فيك : هيلع یضق ىذفا لاقف . ةديلو وأ دبع : رب وم ناب
 « نابكلا ناوخإ نم اذه امنإ : هم لا "لوسر لاقف . لطب كلذ لثمو

 ثراحلا نب نهحرلا دبع ی ركب ىلأ نع یره زا نع ةنييع نا ی دح دمت ù ثلا دبع اشم س ۱

 » نهاكلا ناولحو ىنَبلا رهو بلكلا نم نع هی ةونلا یہ : لاق دومسم يأ نع »

 ةوره نب ی نع ”ىره زلا نع رمعم انربخأ فسوب نب "ماش انثدح هللا ردبع نب ىلع اشر - ۲
 ءیشب سيل :لاقف نامکلا نع جلي هللا وسر سان لأس : تلات امنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع » ريبزلا نبا
 قم لا نم ”ةملكلا ات : لب هلا لوسر لاقف « افح نوكسيف 'ىشب ًنايحأ ان دح مهذإ « هللا لوسراي : اولاقف
 « ةبذك ئام اممم نوطلخیف « ِّيَلَو ذأ ىف اهرفیف هوا امفطخ

 «دمب هدسأ هنأ ناب مث «« للا نم ةملكسلا » لرم : قاز رفا دبع لاق”ىلع لاق
 ةجرت لپ « هيلع تفقو ايف حیحصلا خسن ىف وه سياو « رحسلاو » انه لاطب نبا ىف عقو ( ةنابكلا باب ) هلوق

 ىف عقيس امب رابخإلاكبيغلا لع ءاعدا اه رتک زوو فاكلا حتفپ - ةنابکلاو « هذه بقع درفم باب ىف رحسلا
 . نهاكلا نذأ ىف هيقليف « شالما مالك نم عمسلا ىنجلا قارتسا هيف لصالاو « بیس ىلا دانتسالا عم ضرالا
 ىف ىعسيو رخآ مآب موقي نم ىلع قلطيو : مجنلا و ؛ ىصحلاب برضي ىذلا و ‹ فارعلا ىلع قلطی ظفا نهاكلاو
 .يثب نذأ نم لك ىمسن برملا : « عماج لاو ىف لات . بيغلاب ىضاقلا نهاکسلا : « حنا د ىف لاقو . همئاوح ءاضق



 ۳۹ ۵۷۹۱۲ - ۵۷۵۸ تا

 نيطايشلا مهتفلأف « ةيران غابطو ةريرش سوفنو ةداح ناهذأ مهل موف ةئبكلا : ىناطخلا لاتو . انهاک هعوقو لبق

 ةيبشاف ةياهاجلا ىف ةناوكسلا تناكو . هيلا مهتردق لص ام لكب مم دعاسمو « روهالا هذه ىف بساننا نم ميلي امل

 نودمصي اوناكن جلا ناف ؛ نجلا نم هنوةلدي ام ام : فائصأ ىلع یهو . مهف ةوبنلا عاطقن ال برعلا ف اصوصخ

 نم هاقلتی نأ ىلا « هيلي ىذلا ىلا هيقليف مالکرلا عمسي ثیحم ىلعألا وندي نأ ىلا اضعب مهم! بكريف ءامسلا ةرج ىلإ

 مهلع تلسرأو « نيطايشلا نم ءامسلا تسرح نآرقلا لزتو مالسالا ءاج سلف « هيف د.زف نهاكسلا نذأ ىف هيقاي

 هلوقب ةراشالا كلذ ىلاو « باجشلا هبيصي نأ لبق لفسالا ىلا هيقامف ىلعألا هفطختي ام مهفارتسا نم قبف ‹ بهشلا

 ىف ءاج اک ادج ةريثك مالسالا لبق نارکلا ةباصإ تناکو . < بنا بابش همي أف ةفطخلا فطخ نم الإ ) لات

 ىنجلا ريخي ام اناث . دجلا هقو لحمضي داك ىح ادج كلذ ردت دقف مالسالا ىف امأو « امهوحنو حیطسو قش رابخا

 ام اهثلاث ۰ دعب نم ال هنم برق نم هيلع علطي وأ . ابلاغ ناسنالا هيلع علطي ال ام هريغ نع باغ ام هيلاوب نم ةب

 دنتسإ ام اهعبار . هيف بذكلا ةرثك عم ةوق سانلا ضعبل هيف هقا لمحي دق اذهو « سدحو نيمو نظ ىلا دنتسپ

 دقو « رحسلا یهاض ام ريخالا مةلا اذه نمو < كلذ لبق عقو اع ثداحلا ىلع لدتسیف ۰ ةداعلاو ة رجتلا ىلا

 بامسأ هجرخأ ام ةنابكملا مذ ىف درود . عرش مومذم كلذ لكو « موجنلاو قرطااو رجرلاب كلذ ىف مهضعب دضتمي
 ىلع لزنأ ام رفکدقف لوقب ام هقدصف فارع وأ انهاكىأ نم د ہعفر ةريره نآ ثيدح نم الا هحصصو نتسلا

 8 انماك نأ نم » امبظفل و نيدمج نيدنسإ رازبلا امبجرخأ نيصح نب نارعو راج تبدح نم دهاش هلو « دمج

 « فارع قآ نم » ظفاب - ةصفح اهامس نم ةاورلا نمو - لب ىنلا جاوزأ نم ةأرما ثيدح نم لسم هجرخأو

 نم » هظفل و ىأرلاب لاقي ال هلثمو « هعفرب حرصپ مل نکسل « ديج دئسإ دومسم نبأ ثیدح نم لعب وآ هجرخأو

 هيف لاقف لسم ثيدح الإ « ةرب ره ىلأ ثيدح ظفلب دیعولا ىلع میظافلا تقفتاو « انهاک وأ ارحاس وأ افارع ىنأ

 انهاك ىنأ نم » ظفلب اعوفرم نيل دنسب سنأ ثيدح نم ینارطلا دنع عقوو . « اموي نيعبرأ ةالص امم لبقي مله

  شیداحالاو « اموب نيعبرأ ةتالص لبقت مل هل قدصم ريغ هاتأ نمو « دم ىلع لزنآ ام "یرب دقف لوقب امب هقدصف

 ىلع لمحيف « ريفکتلاب ةراتو ةالصلا لوبق مدعب ةرات ءاج ديعولاو « اذه نم ىلوأ اهترثكو امت عم لوألا

 تابیفلا ىلع فوقولا جرختسي نم ءارلا ديدشتو ةلموملا حتفب فارعلاو . ىطرقلا كلذ ىلا راشأ ىتآلا نم نيلاح

 نع بابش نبأ نع ) هلوق ۰ ةريره ىبأ ثيدح اهدا : ییداحآ ةثالث فنصلا رکذ مث . لوف وأ لعف نم برضإ

 نا نع هنع ثيللا ةيارر نم رفاسم نب دلاخ نب نحرلا دبع لاق اذک « هل وطب هقاسو ) ةر ره ىنأ نع ةيلس ىبأ

 هنبب اك السم بیسلا نب ديعس نع باپش نبا ةياور نم هلم+ ةأرملا لو ةصق باش نبا نع كلام لصفو « بابش

 نع ةدايزلا نود ثيدحلا لصأ بابش نبا نع ثيللا ىور دقو « هذه رفاسم نبا قيوط ىلت ىنلا قرطلا ف فنصملا

 نع بابش نبا نع سن وب قيرط كانه جرخأ اذکو . تايدلا ىف أس اک ال وصوم ةر ره ىبأ نع بيسملا نإ ديعس

 نإ كانه ةرذااو نينجلاب قام ام حرش قأيو « ةدايرلا نود ثيدحلا لصأب ةريره نا نع اعم ديعسو ةيلس یا

 لسم هنیب « ىلذحلا ةغبانلا نإ كلام نا ةفيفلا لاو ةلمهملا حتفب لمح وه ( ةأرملا لو لاقف ) هلوق ۰ ىلاعت هللا ءاش

 ٤ ةلضن وأ روکذلا لح ةينکو ةريره ىب أ نع امم ةلس ىبأو بیسلا نبا نع باش نبا نع سن وب قب رط نم

 ةياور فو ؛ ليبسب هنم ىف نم ىلع ىضق ىأ « هيلع ىضق ىذلا لاقف » كلام ةءاور قو . ةرصبلا لزن ىنا رهو
 یوابلا له ۱۰ 6۷۸ -- م



o NNبطلا پاتک -  

 ابف نيت رضلا ةيمست ءاجو « لپذه نم ىح نايمل ونبو « نايل ىب نم ةأرملا نأ ةروكذملا بارش نبا نع ثيلا
 مأ اهل لاقي انم ةأ ماو كيل ىتخأ تناك » لاق هدج نع هيبأ نع ميوع نب مم نب ورمع قيرط نم دمحأ جرخأ
 هيف لاق نكل « ثيدحلا « حطسع ةكيلم فیفع مأ تب رضف ؛ ةغبانلا نإ كلام نب لمح تحن حورسم تنب فيفع

 ۱ عجسک ع مجأ , هرخآ قو. ثيدحلا <. لك الو برش ال نم مرفنا « ها لوسر اي : حورسم نب ءالعلا لاقف ه ۱
 ررفت ال : هيلع اعم ادراوت كلذ لاق ءالملا وهو ابيخأو لمح وهو ةأ را جوز نم الكنأب امشب عسمجيو « ةيلهاجلا
 قأیسو «ةرغ هيف لمجو كلذ عرشلا لطباف ٠ ىدري الف طقسلا امآ و « ايح جرخ ىذلا وه ىدوي ىذلا نأ امهدنع
 ۰ اباماف « ميوع نب نارع كلذ لاق ىنذلا نأ اضيأ قاربطال ةياود ىف عقوو . ىلاعت هقا ءاش نإ تايدلا باتک ىف هتامب

 ٠ قاسنلاو دواد نأ دنع هلصاو ؛ بيطخلل تامهلا ىف عقوو « ميظع نزو نی.ءافو ةلمهعب فيفع مأو . ىرخأ ةضق
 . مرغأ فيك) هلوق ملعأ هتاف , رفصم ةلموم ءاط مث نیفب فيطغ ما اأ سايع نبا نع ةمركع نع كام قيرط نم

 . عجسلا ةبسانمل لو لوالاو « برش الو لک ال نم » كلام ةياود ىف ( لكأ الو برش ال نم هللا لوسر اپ
 نب نايثع وبأ لاقو ٠ « أطوملاو ىف ىذلا وه اذهو « ال نم د لش «الامد كلام ةباور ىف ىنييمشكلا ةباور ىف عقوو

 انا مضب رثكالل (لطي كلذ لثف ) هلوق . عراضملا ماقم ىضاملا لعفلا ماقأ « لک أي مل ىنأ لكأ ال هلوق ىنعم : ىنج
 . ضب مالا لطو « هرأثب بلطلا كرت اذإ رده نالف مد لاقي ٠ رده ىأ ماللا ديدشتو ةلمهملا ءاطلا حتفو ةيناتحنلا

 حتفب « لطب » رفاسم نبا ةياور ىف یپیمدکا عقوو : ىعمسالا هفرمپ لو « لطأ , کحو اضیا اهحتفبر ءاطلا .
 عيمجلا انه عقو هنآ ضايع مزو « رذ ىبأ ةياور نم ةدمتعم ةخسن ىف هتيأو اذکب نالطبلا نم فيفختلاو ةدحوملا
 هلوقی اذک : لاقف لاطب نبا هرکن أو « نالطبلا نم هنأ ىباطخلا حجر دقو . أطوملا ىف نيهجولاب و : لاق « ةدحوملاب
 عجار « هجوم وهو « ةياورلا توب دعب ینعم هراکین ال سیل و : تلف ۰ رده اذا مدلا لط وه اماو ٠ ثيدحلا لهأ

 نم لييعامسالاو لسم داز « مبمالک همالك ةهباشأ ىأ (نابكلا ناوخ] نم اذه امنا ) هو ٠ ىرخالا ةياورلا یعم لا
 هجرخأ ايف كلذ دنقسم درو دقو ؛ ىوارلا ریسفت نم وه : ىطرقلا لاق « حج ىذلا همج لجأ نم » سنوي ةباور
 معبأ جي هللا لوسر لاقف » هيفو هوحن ركذف « مرغي ةلئاقلا ةبصع نم لجر لاقف د ةبعش نب ةريغملا ثيدح ىف لسم
 قلا مالكلا حالطصالا فو ۽ ءاوتسالا هلصأو « اظفل تاملكلا رخآ بسانت وه عجسلاو ؟ « با رعألا عجسک

 جيلي ها هبقامی  امنلو ٠ مهظافلأ ىف مهب هبشت نم مذو رامكا مذ هيف : لاطإ نبا لاق ء عيجاسأو عامجأ عمجاو .
 هنم هوركسملا لب « هقالط] ىلع سبل و ؛ مالكسلا ىف عجسلا هرک نم هب كمت دقو « نيلهاجلا نع حفصلاب ارومأم ناك . ۱

 لمح كلذ ىلعو « زا ةحابلا رومالا ف فلکت الب اوفع عقب ام امأو قلا ةعفادم ضرعم ىف فلكتلا عم عقي ام 4
 لاطب]و فلكتلا نم نما عج نإ هنآ لصااو . تاوعدلا باتک ىف كلذل دب زم قأيسو ۰ لوک هنع دروام

 ام دومحاف : عاونأ ةمبرأ ىلا هميسفت كلذ نم جرخيو « مذلا ف فخأ ناكامهدحأ لعرصتقا ناو ءامومذم ناكق حلا
 عفر اضيأ دناوفلا نم ثيدحلا قو . امیسکع موءذملاو ؛ اضيأ قح ىف افاکتم عقي ام هنودو « قح ىف اوفع ءاج
 . هدئاوف ءافيتسا عم تابدلا باتک ىف هريرقت ىتأيس اک اتیم جرخ ولو نينجلا ىف ةيدلا بوجوو « احلل ةيانجلا
 ‹ نهاكلا ناولح و ىغبلا رمو باكلا نم نع یہا ف « ورع نب ةبقع وهو ؛ دوعسم ىبأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا
 اذه نأك ( ةورع نع ريبزلا نب ةورع نب يع نع) هلوق ,كلاثلا تلا حيلا پاتک رخارآ ىف هحرش مدقن دقو



 ۳۹۵ ۱ و۷۹۲ - هارو ثيدحلا

 یرهرلا هفصو دقو « ةورع نع یرهزلا دنع ام ة شک عم « هنع هدلو نع لول ةورع نم هعامس یرهرلا تاق اع

 « ةورع عم هنأ ةورع نب يحب قربخأ » ىرهزلا نع سم دع هللا ديبع نإ لقعم ةاود ىف عقوو « معلا ةعسب

 فقأ و « باهش ننا نع امهالك جرج نبا قيرط نم بدالا فو ٠ سنوي قبرط نم ديحوتلا ف فصلا اذكو

 دوسالا وبأ نحرلا دبع نب دمت ثيدحلا اذه ضعب ىور دقو : ثيدحلا اذه ىلع الإ ىراخبلا ىف ةورع نب ىحيل

 ىف ( كي هلا لوسر لأ- ) هلوق + هببآ نع ةورع نب ماشه اذکو ۰ قلخلا هدب ىف الوصوم مدقتو ةورع نع:

 نمو هلثم لقعم ةياود نم ملم دنعو « سنوي ةياور ىف وه اذكو « يلب هللا لوسر سان لأس » ىنيمشكلا ةياود

 لاو » هثیدح نم ملسم هجرخآ اك یلساا کما نب ةيواعم كلذ نع لأس نع ىم دقو « هلبق ىذلا لثم لقعم ةءاور
 لاقو ٠ ثيدحلا « نابكلا اوتأت ال : لاقف <« ناک ین انك ةيلهاجلا ىف ایهنصا اك ًارومأ هللا لوسر اب تلق

 نوعزفب مون « ةبران عئابط و ةرب رش سوفا ر ةداح ناهذأ مه موق ناحتمالا ةدارشا لع اما ناركلا هال وه یاطا

 مهرك دعب ءارعشلا رکذ ةبسانم ىلا ضرعت مث : تاملكملا مهیا نوقلیف ثداوحلا ىف مهل وتفتسیو مرومآ ىف نجلا ىلا

 « ءىثب اوسيل » لسم ةاود ىف ( ءىثب سيل لاقف ) هلوق ۰ ( نيطايشلا لزنت نم ىلع کس ةبنآ له ) ىلاعت هلوق ىف

 « هيلع دمتتعإ ءىثب مملو سيا ىأ « ءىثب اوبل مهل لاةف و ةخسأ قو , ديحونلا ف سو ةياور ىف اذکو

 ىف نابكلا ىلا نومفارت , ةيلهاجلا ىف اوناک : ىطرقلا لاق . اتیش لمع ام : هک ملو اثیش لهع نمل لوقت برعلاو
 « مم هبشنب نم دوجولا ىف قب نا نكل < ةب دمحما ةثعبأاب لا مکلا تءطقن | دقو « مهلا وفأ ىلا نومجر و ماكحالاو عئاقولا

 . ةياور ىف ( اقح نوکسیف ءىثب انايحأ انن وثدحي مهنا ) هلوق . ممفیدصت الو ممناین] لع الف مهئايتا نع ىهنلا تبثو

 نوقدصإ ال مهنأ هنم مہا هنآل « ءیشب اوسیل د هلوق مورع ىلع الاكشإ لئاسلا هدروأ اذه , نوثدحتي مهناق » سن وب
 هلق . بذگدلاب هبوشي لب اضلاع هكرتي مل قدصي نأ قفتا اذا هنأر , قدصلا كلذ ببس نع ب هباجأن الصأ
 كلت » لسم ىف عقوو . اّفح عقن ىف قلا ةعومسلا ةملكلا یآ فان و ةلم م ىراخبلا ىف اذک ( قلا نم ةملكسا كلت (

 حصت یا وأ نجلا نم ةعومسلا ةملك-لا یا « نونلاو ميجلاب اندالب خسف ىف اذک : یوونلا لاق « نجلا نم ةملكلا

 لسم ىف ىنعي عقو هنأ ضايع کج دقو : ىوونلا لاق < ىراخبلا ةياور قفاوي یناثلا ربدقتلا : تلق . نجلا هتلقن ام

 نم اهفطخي نهاكلا ىأ «ىنج لا نم اهفطخي» ىسخرسلا ةياور فر « کالا اذک (ىجلا امفطخب) هلوق . فاقلاو ءاحلاب

 اهدعإ رسكت دقو ةحوتفم ءاطو ةمجعم ءاخن ابفطخو . هقوف رخآ ینج نم ارفطخ نهاکلا قلي ىذلا ىنجلا و أ ىنجلا

 فورعملا وه لرالاو ةمجعم ءاظ اهدعب ءافلا مدقتب « اهظفح د قبب ههشكسلا ةباور قو . ةعرسب ذخالا هانعمو ها

 « هتدص اذا اولد هسأر ىلع تررق لوقت ٠ اصب ىأ ءارلا ديدشاو هيئاثو هلوأ حتفب ) امرة ) هلق ٠ لعأ هقاو

 توص اذار اطلا رق لاقي « توما هذآ ىف اهازلآ یعلا لا نأ حملو: : ىطرقلا لا. مالكلا | كلذ هنذأ ىف بص ةنأكف

 تددر اذإ ةرقرق رفرفت اجلا تزقرق لاقي « اهددرب یآ م اهرقرقیفد ةروکذلا سنوي ةياود ىف عقرو . یہا

 ةرقرق ترفرق ليف أبن وص ىف تمجر اذاو « اريرقو ارق رقت ةجاجدلا ترق اًضيأ لاقبو : ىتاطخلا لاق ‹ امتوص

 ةجاجدلا تنوص اذا اك اهولفادتف نيطايشلا اہ عماست هيل ول ةملك_!ا قلأ اذإ یجلا نأ ىنعملاو : لاق « ةريرقرقو

 قخ توصب هيلو ىلا ةملك- /| قلب ىنجاا ۳ ثردحلا قاسم هبشآلا نأ. یط رقلا هيقعتو . اهب وا جاجدلا !معمسف

 رتل او اور معو طاح اب و كلذلف « هل همجری و ةمرمز هل عجارتم



 بطلا باتک - ۳۲۰ ۷٦

 هنوکل ىجلا لو نهاکسلا ىلع قلطا و « ةمزمز اهف هل ةفيطق ىف » هلوف ىف ةاورلا فالتخا نایب و دایص نبا ةصق يف
 ةب اص] نأ لكي نيب ىباطخلا لاق . نجلا ىلاوي نم هريغد نهاكلا ىف یمعتل هيلو هلوف ىلإ نهاكلأ هل وق نع لدع و هيلاوب
 «ععنام ىلع اهسيقي بيذاكأ ایلع دب زيف ةكئالملا نم اقارتسأ امم سب ىلا ةملكلا هيلا قلب ىنجلا نال ىه امن] انايحأ نهاكلا
 ةثلثم اهادو « فورعلا رياطلا ىمي « ةجاجدلا ةرقرقک » سن و ةءاور ىف هلوتو : با اهلا هؤطخو اردان باصأ امي رف
 , فيحصتلا ىف اهدعو ىطةرادلا اهركنأو ةمومضملا ىلزلاب ,ةجاجزلا» ىلمتسملا ةياور ىف عقوو؛حتفلا امف ربشالاو
 رقت اک هنذآ ىف اهرقيف » قلا .دب باتک ىف « ةكئالملا ركذ باپ و ىف مدقت رخآ هجو نم بابلا ثيدح ىف عقو نكل
 : یسباقلا لاقو . ءىش اهف قلا وأ ءیش ىلع تلح اذا ةجاجرلا توص عمسإ اک هانم نأ ىلع هوحرشو « ةروراقلا

 : ىباطخلا لاقو « افصلا ىلع وأ ديلاب تكرح اذا ةروراقلا سك سح نهاکلا ىلا ىنجلا هيقلي امل نوكي هنآ یملا .
 « حيباضملا د حراش برغأو . امف ام اهثم هيف غرفي ىذلا ءاعولا سار ةروراقلا سأر قبطي اک هب قيطي هنآ یملا
 عئاش كلذ ىف رق لاممتساو « ةروراقلا رقت اك د یرخالا ةياورلا ىف تبن ال طوحأ یازلاب ةاورلا : لاقف ىتشبوونلا
 وأ فيحصت لادلاب ةياورلا نأ لع لدف « مهمالكى !دهاش هل دجت لو روبشم ريغ ةناق ثيدحلا هيلع اورسف ام فالخب
 اکن « هیبشتلا ىنعم هيفو « قلطم لوعفم « ةجاجدلا رق ههلوق نأ بير ال : لاقف یبطلا هبقعتو . عماسلا نم طلغ
 ىف مالكلا ديدرت هبش نأ حص, ةروراقلا ىف ءاملا بصب نهاكلا نذآ ىف مالكا نم هفطتخا ام داري] هبشي نأ حصي
 هعمستف رقرقب هرکشپ ایش یار اذا كيدلا ىرت « دهاشم اذهو « اهتابحا وص نذأ ىف اهتوص ةجاجدلا ديدرتب ةنذأ
 نم مالكلل راعتسم فاطتخالا نأ ريغ . ةفالعلا ىلا رقتفي ال عساو هيبشتلا باب و « هعم رقرقنو عمتجتف جاجدلا
 حیشرلا لوصح ةچاجرلا ركذ نم بسنأ انه ةجاجدلا ركذ نوكيف < ريطلا هفطختف ) ىلاعت هلا لاق ا ريطلا لمف
 كلذ انلبق ام انک ناو  فرحصت یارلاب ىذلا نأ نفلا مام] وهو ىطقرادلا ىوعد هديؤيو : تاق . ةراعتسالا ىف

 لاد وهو « ةيذكةئام نم رثكأ » عرج نبا ةياور ىف ( ةيذ.كةئام اپعم نوطلخيف ) هلق . حجدآ نوک, نأ لذأ الف
 ةئيطلا ینم هتل مهضعإ ه ركلأو ءرسكلا کحو حتفلاب انه ةبذك هلوقو « ددعلا نييعتل ال ةذلابملا ةناملا ركذ نأ ىلع

 ثيدح نم جرخأف فاطتخالا ىلا ىنجلا لصوت لصأ رخآ ثيدح ىف لم جزخآ دقو « همضوم اذه سیل و ةلاحلاو
 : لاقف « رانتساف مجنب یر ذإ لپ هللا لوسر عم اليل سولج مانيب مآ راصن لا نم لاجر ینثدح د نابع نبا
 اهنإ : لاقف ؛ بظع لجر تاموأ ميظع لجر ةليللا دلو لوقن انك : اولا ؟ ةياهاجاا ف اذه لثم یر اذا نولوقت متنکام
 حيبستلا خابر ىح مهولي نیذلا حبس مث شرعلا ةلح حبس | سما یضق اذإ ابر نکل و . ةتارمل الو دحأ توم اهب ىربال
 اف : ىتجلا هنم قرتسيف ءايندلا ءامسلا ىلا لضب ىح مهتوريخيف ؟ عبد لاق اذام : نولوقيف ايندلا ءامسلا هذه لهأ ىلا
 دنع مهتيفيك نایب اهريغو أبس ريسفت ىف مدقت دقو « نوصقئيو هيف نوديزي مهنگل و « قح وبف هرجو ىلع ةب اوءاج
 - باحسلاوهو - نانعلا ىف لزنت ةكئالملا نا » ةثئاع نع ةورع نع رخآ هجو نم قاخلا ءد ىف مدقنام امأ و « مهفارتسا
 « باحساا ىلع هایسلا قلطا ا ءایسلا باحسلاپ ديرب نأ لمتحیف «عمسلا نیطایشلا قرتسقف ءاسلا ف یضف سالا ركذتف
 ةكئالملا دارملا وأ : نیطابشلا منم حمست ضرالا ىلا ىحولاب لزت اذا ةكئالما ضمب نأو هتقيقحىلع نرکی نأ لمتحيو
 اذه ىلع ( دعب هدنسأ هنأ ىنغلب مث« قحلا نم ةملكلا لسرم قازرلا دبع لاق ىلع لاق ) هلوق . رطملا لازتاب ةلكوملا
 هلص و كلذ دمب هنا مث , ثيدحلا نم زدقلا اذه لسرب ناك قازرلا دبع نأ هدارمو « هيف ىراخبلا خيش ىنيدملا نا وه



 ۳۳ نجم ثيدحلا

 قب رط نم معن وبأو «ريهز نب ضايف قيرط نم ليعامسالاو لمح نب دبع نع لسم هجرخأ دقو « هيف ةشئاع رکذپ

 قارتنا ءاقب ثيدحلا قو « نوعم نع فديو ی ماش ةءاورك ال وصوم قازرلا دبع نع مال یربذملا سابع

 نابكلا نابنز نع ىلا هيفو . ةلهاجا ن ند ها ۱ وناکاا ةيسنل 5 لحيضب داك ی و> ردنو لف هيكل « « عملا نيطايشلا

 رکيو قاوسالا نم كلذ نم فیش ىطاعتي نم مق نأ هريغو بساع نع كلذ ىلع ردق نم ىلع بج : ىطرقلا لاق

 ىلا بسش نم مج ما هیج نم ةرثكب الو روءالا شضعءب ف مرفدصب راغب الو مهلا *یج ند ىلعو ري كا دا ماع

 ياتكق ةابكلا؛ باب دارا: ( هيبلت ( روذحلا نم م :امث] ف مع لابجلا نم لب ملعلا ىف نيعار ريغ مهنا > معلا

 بطلا باتک ىف رحسلا باب دارياو « نيطايشلل امهم لك عجرم نم امهنيب عمجج ال رحسلا بابل هتبسانمل بطلا

 ۱ بطاا باتک لمتشاو ۰ كلذ ىلا جاتا ىلا ءاردألا رکذ بسانف ¢ ةب ونعلا ةود الا نم امربغو قرلا رکذ هتیسانا

 ترکذ مث . نآرقاو ءاعدلاب قرلاك ةبونملا ةيودآلا ىلع مث لسعااو ءادوساا ةبحلاك ةيسحلا ةيودآلا ةراشالا ىلع
 ماذجلاك ابعفد ىف ةيسحلا ةيردالا عفنت قلا ءاودالا ترکذ 5 رحل اک اپعفد ىف ةيوذءملا ةيودآلا عفت : ىلا ءاودالا

 لما هللاو

 ل زنأ امو رحسلا سانلا نوعی « اورنک نیطایشلا نك-او ) ىلاعت هللا لوقو « رخسلا اپ - ۷

 امامپنم نودهتیا ءرفكت الف ةنتف نحن انا الوقب ید دحأ نه ر ناملعب ام و « تورامو توراه لباب و

 دقلو « مهعقنيإ الو مرضیام نودعتيو ؛ هلل رنذاب الإ دحأ نم 4ب "نیراضب مامو < هجوژو هرلا نيب هب 1 نوفر

 نوتا ) هوقو « 6 ینآ تیح" رحاسلا لقب الو ) ىلاعت هلوقو « ( ق الخ نم ةرخالا ىف "هام 7 ها رتشا نأ اولع

 ىف تائافألا "رک نمو ) هلوقو ‹( یسن اا م ردسر نم O م سلا

 نومعت : نورحسن". رحاوسلا : تانافتلاو . ( دقملا

 لا ىضر ةشئاع نع » هيبأ نع ماشه نع سوب نب یسیع ان ربخآ يسوم نب بهار اشر - ۳

 امد "هنکسا « یدیع وهو - ةلبا تاذ وأ موي "تاذ ناكاذإ 'ىتح . مف امو ءىثلا لمفی ناك هنأ هيلإ لی

 ىمأر دنع اهدحأ تقف « نالْجر ىناتأ ؟ هيف هنیتنتسا ايف ىناتفأ هللا نآ ترمشآ « ةشئاعاي : لاق مش اعّدو

 نب ديبل : لاق ؟ هل نم : لاق . بوبطء : لاقف ؟ لج را مجوام : هبحاصا اهدحأ لاقف « لجر دبع رخالاو

 رپ ىف : لاق ؟ وه ”نبأو ۽ لا . رک ذ رغ ملط "نحو «ةطاشمو رطشم ىف : لاق ؟ ءیث ”ىأ ىف : لاق . ممعألا

 قأكو « ءانحلا ةعاقن ”اهءام "نأك ةشئاعاي : لاقف ءاغ . هباحصأ نم سان ىف هب هللا لوسر اهانأف . 0 ورد

 “أ نأ "تهرکسف ؛ هللا ىنافاع دق : لاف ؟ هتجرختسا الفأ هللا لوسراپ . "تاق . نيطايشلا سرور امان "سومر



 بطلا بانک - ۰ ۱ 5 ۳۲
 نباو ثييلا لاقو . ماشه نعدا زا ىبأ ناو ةرمش وبأو ةماسأ وبأ هعبات « تنف دف اهب رمأف . ارش هيف سانلا ىلع ۶ 5 هک ۹م نوا ی ۹۹ 2 ١

 ناسا لا نم ةطاشللو « طش اذإ رمشلا "نم جرام ةطاشلا : لاقيو : « ةطاشمو طشمم ىف ماشه نع تنی
 یصاا ترمس هنمو ؛ قدو فطا ام اهدحا : ناعم ىلع قلطي رحسلا : هريغو بغارلا لاق ( رحسلا باب ) هلوق

 ل وق هيمو ؛ س وفنلا ماسال ن ويعلا رج هآ رعشآا قالطا هند و هر دن اش لاما نم لکو ؛ هتلمتساو هتعداخ

 نأ و ثيدح هنمو « ةفرعملا نع نوفرصم ىأ ( نور وحسم موق نحن لب )ب ىلاعت هلوق هنمو « ةرحاس ةعيبطلا : ءابطالا
 ذوعشملا هل في اموحن . ام ةقيقح ال تالييخت و عاد عقب ام ىناثلا . درفم باب ىف ابرق ىقأيسو ءارحسل نایبلا نم
 هلوقو ( ىست اما مرح نم هيلا لیخ ىلاعت هل وب ةراشالا كلذ ىلاو  هدی ةفضخم هاط امت اع راصب لا فرص نم
 رجحلاك ةيصاخ هيف نوکی امم كلذ ىف نيمتسب دقو « ارحاس ىسوم اوم كانه نمو ( سانا نیعآ اورح ) ىلاعت
 كلذ لاو « مهلا برقتلا رم برضإ نيطارشلا ةنواعع لصحم ام كااثلا . سیطنغلا یمسلا دید بذجي ىذلا

 لارنتساو بک اوكلا ةبطاخم لصحم ام عبارلا . ( رحسلا سانلا نوعي اور فك نيطايشلا نكسا و ) ىلاءنلوقب ةراشالا
 نوک قو ىف برقع ةروص هيف شوقنملا عباطا 6 تامساطلا نم دجوب ام هنمو : مزح نبا لاق « مب اهتايناحور
 اهلخدي ال ابا - ةطدقرس یهو - برغآ دالب ضعبو دماشلکو , برقعلا ةغدإ نم هكاسمإ عفنيف برقعلا ف رمقلا
 ةطاو نيطامشل اب ةنامدسالاك نب ريخالا نيالا نيب مهطعل عياض دقو « ةتدارإ ريغب ناک نإ الا طق نام
 نوديمي نيئباص اموق لباب لهأ ناك : هل ماكحالا ىف یزارلا ركب وبأ لاق «٠ مرز یوقا كلذ نوكيف بکاو کلا
 لکلو « اهئامسأ ىلع اناثوأ اوليعو « ملاعلا فام لكل ةلامفلا اهنأ نودقتعيو ةملآ اهنومسي و ةعبسلا بك اوكلا .

 تناكو مالدا هملع مدارا مهلا فسب نيذلا مو ءروخضيو ةيعدأ نم مهذب هقفا و ام هيلا برق هماص هيف لکیه دحاو

 بکاوکلا لمف ىلا امنؤبسني و رحسلا هوجو راس نولمعتسي منم ةرحسلا ناكف كلذ عمو « موجنلا ماكحأ مهمؤلع
 رحاسلا لعق هب داری و قلطي و: اهب رحسي ین ةلآلا داری و قاطي رحسلا مث ىجا می فشكتيو اند ثحبي الل
 ىلع ةروصلا ريوصتسك تاسوصحاب نوکن ةراتو « دقعلا ىف ثفنلاو ىف راک طقن ىن اعلا نم ىنعم نوكت ةرات ةالاو
 الو طقف ليبخت وه : ليقف رحسا ىف فلتخاو . غلبأ وهو یونملا و ىسحلا نب صألا عمم ةرات و .دوحسلا ةروص
 ؛ ةفئاطو ىرهاظلا مرح ناو ةيفن | نم ىزارلاركب ناو ةيمفاشلا نم ىذأب رتسالا رفعج ىف دايتخااذهو هل ةقيقح
 ةحيحصلا ةنسااو باتکلا هيلع لديو ؛ هام ةماع هيلغو روپمبا عطف ةبو ةقيقح هل نأ حيحصلاو : ىدونلا لاق
 نمو « كلذ عنم طقف ليبخت هنا لاق نف ؟ال وأ نيع بالقنا رحسلاب عقب له عادلا لع نكل . یبتنا ةروپشلا
 ثيحب ةلاحالا ىلا ىهتب وأ ضارمالا نم اعون نوکیف جارما ريغي ثيحب طقف ريثأت هل له اوفلتخا ةقبقح هل نا لاق
 رظنا ب ناك ناف . ىتاثلا لا ةليلق ةفئاط تبهذو « لوألا وه روپمبا هيلع ینلاق ؟ هسكعو الثم اناويح داما ريصي
 ةماقإ خيطتسي ال كلذ ىعدي نم اريثك ناف ٠ فالجلا لع وهف عفاولا ىلا رظنلاب ناكناو « لسف ةيهلإلا ةردقلا ىلا
 تالايخ ىلا هلم عقي ام فانأو هتقيقح منم ن و. ةقبقح هل نأو رحسلا تابث] ىلع ءالعلا د وبمج:ىرزاملا لاقو « ةرباكم یپفالاو طقف لیبضت ةنأب نيلئاقلا ىنع هناکو اقلطم رحسلا اورکنآ اموق نأ ىناطخلا لقنو ؛ هيلع ناهربلا

 . مالكي رحاسلا قطف دنع ةداملا قرخ دق هللا نأ كتي ال لقملا نا و ؛ رحساا تابئاب لقنلا دورول دودمموهو ةلطاب
 د ۱
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 4 00 ۳ نم دال ۳9 نما عقب آم كلذ ريظن و«ص وصخ بیا ee E بيكرت و ا قفلم

 0 هار کذ ام ىلع رحسلا ريثأت ديزب ۱ لفو « امفان بکوتلاب ریه هدرفک اهم راما باق ی ىح ضعب ريقاقملا

 2 كلذ نم رثكأ هب عقب نأ زاج ولف ٠ « ليوهت ماقم ماقملا نوکل ( هجوزو .رملا نيب هب نوقرفب إل هلوق ىف امت ٠

 2 ف امن سا ةالاو : لآ ٠ كلذ نم شكا هب عقب نأ زوج ةنأ لقعلا ةج نم حيحصلاو : ىرزاملا لاق ٠ هركذل |

 ٠ ةانامم : نوکی رحسنلا نأ ةماركلاو ةرجملاو عسل نيب قرفلاو : : لاق مث . كلذ ىف ةرهاظ ابن الف ولو « ةدايزلا علم

 زاتمتف ةرجمملا امأو « انافنا ید اغ لب كلذ ىلا جاتحت ال ةمارکلار ؛ ديرب ام رحال متي ىتح لامفأو لاوقأ

 رهظن ال ةماركلا نأو «قساق نم الا ربظب ال رصسلا نأ ىلع عامجإلا نيمرحلا مامإ لقنو . ا ةماركلا نع

 «  هلم قراخلا عقب نم لاحي ريتمي نأ ىغبنيو . كلذ وحن یلوتلا نع ةضؤرلا تادابز ف ىووذلا لقند . قساف ىلع

 نع أشنب هنال « رحم وهف الو « ةمارك قراوخلا نم هد ىلع ربظ, یذلاف تاقبوملل انجم ةعب رشل اب اکمتم ناک ناف

 ال اهتقدل اهنأ ريغ « باستک الاب اهلا لصوت ةيعانص لبح رحسلا : ىطرقلا لاقو ٠ نيامایشلا ةناعاک هعاونأ دحأ

 2  اهركاو < ةناقوأو اجيك هوجوب لعلاو ءایشالا صاوخ ىلع فوقولا ةتدامو « سانلا داحآ الإ الا لصوت

 0 اوءاجو) نوعرفة ةر نع ىلاعت هللا 00 فرعبال نم دنع مظءيف توءث ريغ تاماماو خش تالت

 رحسلا فانصأ ضعبل نأ قحلاو : لات مث. ا.ضعو الابح ان وک نع جرخت ل مجصمر مطابح نأ عم ( مظع رحسإ

 بلقب داما نأ روكا اعاو , مقدلاو الا ناديالا قو. رشلاو ريا ءاماإو ضغبل و بحلاك بولقلا ین اريثأت

 سانلا نوملعی اورفک نيطايعلا نكلاو : ىلاعت هللا لوفو ) هلوق . كلذ وحو رحاسلا رحسب هسکع وأ اناويح

يآلا هذه قو ( قالخ نم إل هلوت ىلا ةع رک ة باور ىف قامو شك ال اذك ( ةبألا رحسلا
  یالا رحسلا لصا نا ة

 ضرأب تورامو توراه ىلع لزا امو مالساا هيلع دداد نب ناجا ىلع نیطایشا هتمضو ام وه م« د وہا هب لمعي

 قحا نبا ركذام ىلعماللا هيلع حوت نمز لبقنم تناك تورامو توراهةدق نالل والا ىلع درعلامدقتمىفادلاو ؛لباب

 اضيأ رحسلا ناک و « زحاس هنا اوعز مهنا حو موق ن .ء هلأ ريخأ ذإ حوت نمز ىف ادوج وم رحسلا ناكو « هريغو

 یجسلا بک حح ناك ناملس نا : ليقف ةبآلاب دارلا ف فلثخاو ۰ نابلس لبق كلذ لكو نوعرف موق ىف ابشاف

 تسهذو ناملس تام الف 6 ینزکلا نم رندر يعم نیطامشلا نم دخ نكي مف همسرك تڪ ء اهنفدف ةنابكلاو

 معن : اولاق ؟ هل ريظن ال زنک ىلع کسلد أله: دوها لاقف ناسا ةروص ىف ناطیش مهءاج ملا نوفرعي نا ءاملعلا .

 طبخي ناك ناملس نا : : مهل لاقف « بن کلا كلت اودج وف - مع حئتم وهو -ا ورفف « یمرکلا تحت او رفحات : لات

 كلذ دوبيلا تزكنأ ءايبنالا ىف ناماس رکذب نآرقلا لزت الف , ۱ رحاس ناك نامل نأ مف اشفف « اذهب ناو سنالا

 ٠ دنیا ريبج نب ديعس قیررط نمو : ىدسلا نع هريغو ىزطلا هجرخأ . ةيآلا هذه 00 ءارحاس ناکام اولاقو

 سنا نب , عيبرلا قبزط نم جرخأو « هانم الوصوم ساوع نبا ن زع ثراحلا ت نارم قرط نمو « هوحن حصص

  :اولقو هتج رختسا نايلس تاما مث ٠ هيسركت حت اهتلفدو رحدلا بتکبتک ىنأا یھ نیا شا نا : لاق نكلو هوحن

 متاع شقن ىلع امنا اوشقن مهنأ دازو قحس| نإ دمع قيزط نم هجرخأو . : سانل همش هی نايلس ناك یذلا للملا اذه .

 نم دواد نب ناعلس كلا قيدصلا ءايخرب نب بفصآ بتک ام اذه » هناونء اوینکو باتکلا ل اومتخ و ناملس

 یدسلا نع مدتأم ومن سابع نبا نع قوم قيرط نم جرخأو ٠ كاما لما نونكرئاذ



 نر حس اس ري بیا باتك ۔ ۹ ۱ ۳۲
 ديعس نع حیحم دنسب جرخأو . انم هافخأف نایلس ىلع هللا لزنأ ام اذه اولاق بتکلا اودجو امل مهنا : لاق نکل و

 مث  رفکو ی امف ابنک تبتنکف « ناجلس ابیف ىلتبا یا مای الا ىف نيطايشلا تقلطنا : لاق نابع نبأ نع ديبج نبأ
 مهنأ منع یکم نأ ةيآلا هذهريسفت ىف ركذ ام صخامو « سانلا ىلع اهرءرقف هدمب اهوجرخأ مث هيسرك تحت اهننفد
 لا عو لع ةفوطعم ةلمجاو « كلذ حا ضيا تای الا ف كلذ لبق مدقت ذأ بابا لمآ مث نيطايبشلا ولتت اماوقيتأ

 ةلوصوم ( نيطايشلا وانت ام إل هلوق ىف « ام و , ةبآلا رخآ ىلا ( لوسد مءاج الو ) ىلاعت هلوق نم ةقباسلا
 ىضاملا عقوم عقاو وه نكل عراضم هظفل ,ولتن» و , هاب اب مالكلا مظن نآل ةيفان اهنإ لاق نم طلغو . باوصلا ىلع
 ليف ريدقت ىلا جاتح و ٠ أرق وأ عبقت هانعم لیفو « ىلعب هادع كلذلو . لوقتت ولتت ىنممو « عْئاش لامعتسا وهو
 .( اورفك نيطايشلا نكل و هلوقو « موج ةيفان ام ( ناياس رفك امو إل هلوقد ؛ ناماس كلم نامز ىلع أرقت وه
 رحسلاو لوأ لوءفم سانلا ( رحساا سائلا نوملعي إل هلوقو « البق ام ىلع كاردتسالا ةلمج ةفطاع واولا هذه
 اذهو , ةيفانتتسا ليقو ءاور فك نم لدب یه لیقو « نيملعم اورفكىأ ۰ اورفك لعا نم لاح ةلمجاو نا لوعفم
 « ةانئتسا وأ اوعبتا لعاف نم الاح نوكيف اوعبنا نيذلا ىلع هدوع لمتحم و . نيطايشلا ىلع نوملعي ريم ةداعإ ىلع
 ىلع لزثلاو « رحسلا تاانلا نوبلمی ريدقتلاو « رحسلا ىلع افطع بصنلا اماعو ةلوضوم ام ( لزخآ امو ) هلوقو
 ىلع افطع ةيفان ىه لب ليقو « لزنآ ام ىلعو نایلس كلم ىلع الوقت ىأ ناجا كلم ىلع افطع رجلا ليقو « نیکللا
 ريسفت ىف هاج ام ىلع ناينبني نابارعالا ناذهو . رحسلا ةحاب] نيكلملا ىلع لزني مو ینعلاو ( ناياس رفك امو 9
 ءاج ىذلا : لاقو ةيفان اأ هاوعد شفخالا ىلع جاجزلا درو « ةلوصوم اهنأو هفالخ ىلع روهجلاو , ضعبلا نع ةيالا
 « نيكللملا مال حتف ىلع روپاو « لباب ىف ىأ لزنآ امب قلعتم ( لبابب ) هلدقو . ىلوأ ريسفتلاو ثيدحلا ىف
 نم لدب امه لب ليقو < نایب فطع وأ « ةحتفلاب ارجو نيكلملا ند لدب تورامو توراهو « اهرسكب "یرقو

 هوقو 2 فيعض وهو نجلا نم نیلا ناما تورامو توراه نأ ىلع نيطامشلا نم ليقو . ديعإ وهو سانا
 فيعضتلا نأ ىلع ءانب مالعالا نم نیملا نوكسب ذاشلا ىف ”ىرقو < ميلعتلا نم ديدشتلاب ( دحأ نم نالعي امو إل

 - دقو « رهشآ لوالاو « هنع مهنايبتيو هب مامی لب رحسلا سانلا نادلعب ال نيكلملا نأ كلذو « ةومملا عم بقاعتي .
 وهو « رفاک هلءتمو رفک ر حلا نأ ىلع ةبالا هذهب لدتسا دقو ؛ بلط ماعت ال راذنا ميلعت نادعي ناكلملا ىلع لاق ٠

 ةذوهكا باب نم وه ىذلا رخالا عونلا امأ و , بک اوکلل وأ نیطابشلل دبعتلاوهو اهتمدق ىلا هغاونأ ضعب ىف حضاو

 ىنلا هدع دقو « عامجالاب رئابكلا نم وهو مارح رحسلا لمع : ىوونلا لاق < الص هيلعت نم ةب رفكي الف
 لصف وأ لوق هيف ناك ناف « ةريبكةيصعم لب ارفك نوكي ال ام هنمو « ارفک نوكي ام هنمو ؛ تاقب وم ا عبسلا نم م
 هنم بيتل ساو رفک رفكتلا ىضتقي ام هيف ناک ناف < مارغ هميلمتو هملعت امأو « الف الإو رفک وهف رفکلا یضتقپ
 رحسلاب لتقي رفاک رحاسلا : كلام نعو . ررع رفکلا ىضتقب ام هيف نكي مل ناو ؛ هتبوت تلبف بان ناف « لتقب الو
 قو .ها نيعباتلاو ةباحصلا نم ةءامجو دحآ لاق كلام لوقب و : ضايع لاق . قيدنلاك هلثق متحتي لب باتتسب الو
 بیل امل نیرمآ دحال رحسلا لعل .املعلا ضعب زاجأ دقو . ابطسب عضوم اذه سيل ليصافتو ريثك فالتخا ةلأسملا
 ةفرعف داقتعالا لس اذاف داقتعالا ةمج نمال] هيف روذحم الف لوالااماف ‹ هيف عقو نمع هتلازال امإو هريغ نم رفكه يف ام
 یه امنا رحاسلا هلمعي ام ةيفيك نآل ناثوالل ناثوالا لهأ ةدابع ةيفيك فرعي نك . امنم مولتست ال هدرجمب ءىشلا



 ۳۵ 0۷۱۳ ثيدحلا

 عاونآ نم غونب الإ مهضمب معز اک متي ال ناک ناف یا امأو . ةب لمعلاو هيطامت فالخ « لعف وأ لوق ةياکح

 « رحسلا جرختسي له باب » ىف كلذأ دیزم ىأيسو ۰ روکذلا ىنمملل راج الإو الصا لح الف قسفلا وأ رفکلا

 رفكب كلا رایتخا ىلا ةراشإ ةيآلا هذه فئصملا دارا قو .ةلأسملا هذه ىف باطخلا لصف اذهو . مع هقاو ابيرق

 او رفکم هنأ اهرهاظ ناف ( رحسلا سانلا نوعی اورفک نیطابشلا نکل و نابلس رفک امو ) اف هلوقل رحاسلا

 الف ةنتف نع اما ١ نيكلملا ناسل ىلع ةيآلا ىف لوق اذكو  رفك ءىثلا كلذو الا ءىثلا مبلعتب رفكي الو « كاذب

 لمعلا نم تروق ام ىلع حضاو هلك اذهو « ارفک ةب لمعلا نوکیف رفک رحسلا مع نأ ىلا ةراشإ هيف ناف ( رفکت

 قالطاک زاجم ارج كلذ ادع ام هيمسنف اذه لعو < كاذب الإ حصي ال رحسلا نأ مهضعب معز دقو ٠ هعاونأ ضعبب

 بنطأو « دحأ دنسم ىف رع نبا ثيدح نم نسح دنسب تءاج تورامو توراه ةصفو , غيلبلا لوقلا ىلع رحسلا

 « هعبت نمو ضايمك ابلالطب معز نا افالخ « الصأ ةصقلل نأ ىلع ابعومجمب ىضقي تمحم ابقرط داری ىف ىربطلا

 ةروص ىلع الزنف ءضرالا ىف اك نأ امهرمأو ام ارابتخا کالا نم نیکلم ىف ةوبشلا بكر هقا نأ الصم

 قطنلاب ايلتباو نیسکنم لبابي رتب ىف اسبح نأب كلذ ببسب ابقومف ةليمج ةأرماب انتتفا مث ٠ ةدم لدملاب اکحو ربا
 كاذب املكت رصأ اذاف «هايهتيو هارذح ىتح دحأ ةرضحم ناقطنب الف كلذ بلطي نم امهدصقي راصف « رحسلا غب

 رحاسلا حل في الو : ىلاعت هلوقو) هلوق ۰ لعأ هاو « امن هللا صقام امهنم ملعتيف كلذ رع دف اهو كلذ امهنم ملعتيل
 تاب نآرقلا ىف رثک ناو « اقلطم رحاسلا رفك ىلع ةلالد هيف تسيل و « رحاسلا نع حالفلا ىفن الا ىف ( نأ ثيح

 نوتأتفأ هلوقد ) لوق . ىماعلا اذكو قسافلا نع حالفلا نن نی ام هيف سيل نكل « رفاکلا نع هيفنو نمؤءلل حالفلا

 « رشبلا نم ار شب ةنوكل هللا نم الوسر جي دمع نوک نودمبتسب شرق راغب بطاخم اذه ؟ (نورصبت متنأو رحسلا

 . رم هنأ لعب وهو رحسلا عبتا نكاوريصت ىت> هنومبتتفا ىأ « رحسلا نوتأتفأ : هعبتا نم ىلع ارکشم مهلثاق لاقف

 اهب هل ةجح الو « لييخت وه امإ رحسلا نأ معز نم قدع ةيآلا هذه (یعست اهنأ مرح نم هيلا ليخم : هلوةد) هلوق

 وأ لات ۰ لییخت رحسلا عاونآ عيمج نأ هنم مزلي الو , كانک مرح ناكو « نوعرف ةرحخ ةصق ىف تدرو هذه نآل

 « البیخت ناك اتو ايعس نكي مل ىعست امنآ نم ىسوم هنظ ینلا نأ ىلاعت هلل ربخأ : « ماكحالا » ىف ىزارلا ركب

 كلذ لبق اورفح دقو « اقیثز ةوشحم مدأ نم تناك لابحلا كلذكو « اقيئز تألم دق ةفوحم تناك مہ صع نأ كلذو

 اذإ قبئزلا نأش نم نال اکر ح قيئرلا یحو عضواا كلذ ىلع تحرط الف اران اهواللمو اجازآ اهل اولعجو ابارسأ

 نکت لو «ىعسن اهنأ اهآر نم نظف هتکرحم كرحتن تراص یصلاو لابحلا ةفاثك هتلقثأ الف  ريطب نأ رانلا هتباصأ
 ىريطلا هجرخآ یرصبل نسلآ .ه.فت وه ( رحاوساا تائافنلاو « دقعلا ف تائافنلا رش نم و ) هلوق . ةقيقح ىعسن

 ةعامج نع اضیآ ىربطلا جرخآ و . نثفنپ رحاوسلا تائافنلا : لاق زاجلا » ىف اضیآ ةديبع وبأ هرکذو : حیحم دنسب
 سابع نبا ثیدح ىف عقو دقو . ءقيفرلا باب» ىف كلذ ىف ثحبلا مدقت دقو « ةيقرلا ف ثفنلا هنأ مهريغو ةباحصلا نم

 هيف ارتو اردجو مهنأ زا ىنلا هب رح ىذلا رحسلا ةصق رخآ ىف فيعض دنسب « لئالدلا » ىف قچبلا هجرخأ من

 يآ دنسب دعس نا هجرغأو « ةدقع تلحا ةبآ أرق املك لمجو سائلاو قلفلا ةروس كلزنأو ةدقع ةرشع ىدحإ

 «ةدقه ةرشع ىدحإ اف ةعلط ادجو رحسلا جارختسال ل ینلا امهثمب ال ارامعو ايلع نأ » سابع نبأ نع عطقنم

 نيعلا نوكسب اضيأ طبضو « ةحوتفملا ملا ديدشتو ةلمهملا حتفو هلوأ مضب ( نومعت نورحسن ) هلوق . هوحن ركذف
 یرابا سا ١ e جا  م



 بطلا باتک ب ۳۳۹
 اذه نع نومعت فيك ىأ : ( نورحسن یناف لق هقا نولوقیس إل ىلاعن هلوق ىف «زاجلا » باك ىف ةديبع وبأ لاق
 قاف ) هلوق ق ) جرخأو « هرصبن ملف هنع اننيعأ ترم هلوق نم هارنو : لاق ؟ هنع نودصتو

 نم لوالا فنصلا لا ةراشا ةيآلا هذه قو : تلق . ةعاطلاو ديحوتلا نع نوفرصت وأ نوعدخت ىأ ( نورحست

 هعضوم ريغ ىف ءىثاا عضوو ظياختلا نم مهم عفو امل رامتسم انه رحسلا : ةيطع نا لاقو « هتمدق ىذلا رحسلا

 « ینثدح ه رذ ىبأ ةياوز قو « یزارلا وه ( ىموم نب مهار انئدح ) هلوق . لعأ هقاو « روحسملا نم عقب اک
 «ىبأ ینلدح د ماده نع ناطقلا يع ةياور ىف عقو ( هيبأ نع ) هلوق . ريبزلا نب ةورع نیا وه ماشهو « دارفالاب

 یدیا ةياور ىف عقوو « ةورع لآ یثدح » جرج نبا نع ةنيبع نا ةياور ىف ىتأيسو « ةيزجلا ف تمدقت دقو

 « ةورع نع هب ثدح اضيأ ماشه ريغ نأ هرهاظو « ةورع نم ةورع لآ ضعب یندح » جرج نبا نع نايفس نع
 رحم ) هلوق . امهريغو مقرأ نب زو سابع نبا ثيدح نم اضيأ ءاجو . هنيبأس اک ةشئاد نع ةورع ريغ هاور دقو

 ةيناتحت اهدمب ةدحوملا رسكو ماللا حتفب (ديبل هل لاقي) هلو . رغصم ءارلا لبق یاد, (قيدز یب نم لجد مب ینلا
 دنع ةورع نب ماده نه ری نب هللا دبع ةياور ىف عقوو « نيتلمبب رحآ نزوب ( مصعالا نبا ) ةلموم مث ةنكاس
 قيدذ ىب نم لجد د ابيرق ةينالا ةنييع نبا ةياور ىف عقوو « قيدز ىب دوم نم ىدو ب ىنلا رب » لسم
 هيلع قلطا نمو ۰ سالا سفن ىف ام ىلا رظن یدوب هنأ قاطأ نم نأب امهنیب عم و « اقفانم ناكو دوپلا فيلح

 ىف ضايع ىكح دقو < حضاو وهو اقافن لسا ناك ةنأ ىلع لدي اذه یزو جلا نبا لاقو . همآ رهاظ ىلا رظن اقفانم

 قیرز ونبو . مهيد ىلع ناك هنآ ال مهنافلح نم ناك ھل وکلا یدوہ 4 ليق نوكي نأ لمتح و « لآ ناک هنأ « ءافشلا »

 فلح مالالا لبق دوم نم ريثك نيبو داصن الا نم ريثك نيب ناکو « جرز#ا نم دوپشم راس الا نم نطب

 : رحسلا اف عفو ىلا ةنسا یدفاولا نيب دقو ۰ مهنم اوءربت هيف رام لا لخدو مالسالا ءاج الف « دوو ءاخإو

 ةجحلا ىذ ىف ةيبيدملا نم مع هقا لوسد عجر ال » لاق لسرم كسلا نب رم ىلا هل دنسب دعس نبا هنع هجرخأ
 - ارحاس ناكو قيرز ىب ىف افيلح ناكو - مضعألا نب ديبل ىلا دوهلا ءاسؤر تءاج عبس ةئس نم مرح ا لخدو

 انل هرحس نأ ىلع المج كل لجن نحنو « اًميش عنصن ملف اد اتر دقو , انرعأ تنأ « مصعالا ابأ اي : هل اولاقف

 ةياود قو «ةليل نيميرأ ماقأف , ىليعامسالا دنع ةرمض ىبأ ةاور ىف عقوو « يهناثد ةثالث هل اولمجل . هؤكني ارح

 نم اموب نيمإ رآلاو هجازم ريغت ءادتبا نم ربشأ ةنسلا نوکت نأب عملا نكميو « رهشأ ةتس هدمحأ دنع ماده نع بيهو
 ىتح رحسلا ىف ابیف يقرب ىنلا ثكم ىلا ةدملا ردق ىلع ةروهشملا ثيداحالا نم ءىش ىف فقأ مل: ىليبسلا لاقو , هماکحتسا ست

 وف حیحصلا دانساب الوصوم هاندجو دقو « لاق اذک , رپشآ ةتس ثبل ةنأ یرهزلا نعءرمعم عماج » ىف ب ترفظ

 ةعدتبملا ضمب رکذآ : ىرزاملا لاق ( هلعف امو ءىثلا لعفي ناك هنأ هبلا ليغ مر هقا لوسر ناك یتح ) هلوق . دمتعلا
 نآ اومعزو « لطاپ وپف كلذ ىلا ىدأ ام لكو : اولاق « ايف كکسشب و ةوبالا بصنم طح ةنأ اومعزو ثيدحلا اذه
 ةنأو « مث وه سيلو ليديج ىري هنآ هيلا ليخي نأ اذه ىلع لمتحي ذإ عئارشلا نم هوعرش امم ةقثلا مدعي اذه زوجت
 هغلبي ابف ىنلا قدص ىلع مات دق ليلدلا نال ءدودرم هلك اذهو : ىرزاملا لاق ««یشب هيلا حوب لو .ىثب هلا ىحوي

 لصالاب شاپ (۱)



 00 ¥ هادم ثيدحلا

 . لطاب هفالخ ىلع ليلدلا مات ام زيوجتف , هقيدصتب تادهاش تازجمملاو « غيلبتلا ىف هتممع ىلعو ىلاعن هللا نع

 شوم امل ةضرع كلذ ىف ومف ابلجا نم ةلاسرلا تناك الو اهلجأل ثمبب مل ىنلا ايندلا رومآ ضعب قلعتي ام امأو

 قف كلذ لشم نع هتمصع عم هل ةفيقح ال ام ايندلا رومآ نم سا ىف هيلا ليخي نأ ديعب ريغف ؛ ضامک رشبلا

 نكي مو هتاجوز .ىطو هنأ هيلا ليغ مب ناك هنأ ثيدحلاب دارملا نإ سانلا ضعب لاق دقو : لاق « نردلا رومأ
 درو دق اذهو : تاق . ةظقبلا ىف هيلا ليخم نأ دمیپ الف مانلا ىف ناسنالا هلسیخت عقب ام اريثكاذهو « نهأطو
 ةباور قو « نبی الو ءاسنلا ىنأي هنآ یرب ناك ىح , هظفل و اذه ىلإ ىذلا بابلا ىف ةئيبع نا ةياور ىف احيرص

 « یر » تطيض نیا نبا لاتو « نظي ىأ هلوأ مضب « یربد ىدوادلا لاق « مہتاب الو هلهأ ىتأي هنأ ر یدیخا

 دبع دسنع سمپ نب ىحي لسم فو ۰ نظلا ىنعم ىلا عجريف ۰ ةيؤرلا نم ال ىأرلا نم وهو : تلق . هلوأ حتفب

 « هرصب ركتب داك یح د بیسلا نب ديعس لسم ىف هدنعو « هرصإ رکنا تح ةناع نم غيب ینا رح قاذزلا
 عقوو : تلق . هدقتعمو هرييع ىلع ال هحراوج رهاوظو هدسج ىلع طل امن رحسلا نأ اذ ربظف : ضایع لاق

 هلهذيسف الاو « ربخيسف ايبن نكي نأ : مصعالا نب ديبل تخأ تلاقف و دعس نبا دنع بعك نب نمحرلا دبع لسم یف

 مزليال : ءالعلا ضعب لاق دقو . حيحصلا ثيدحلا اذه ىف اك لوألا قشلا عفوف : تلق ٠ هلقع بهذي ىتح رحسلا اذه

 الو رطخي رطاخلا سنج نم كلذ نوك او . كلذ هلعفب مزحي نأ هلمف نكي مو ءىشلا لمف هنأ نظي ناك هنأ نم
 نم هل ريظي هنأ روك ذلا ليختلاب دارملا نوكي نأ لمّتحي : ضايع لاتو . ةبجح دحلملل اذه ىلع قبي الف « تبثی
 ؛ دوقعملا نأش وه اك كلذ نع رتف ةأرملا نم اند اذ , .طولا لع راد قالا نم هتداغ قباس نم هفلأ ام هطاشن

 ءىثلا ىأر اذا ةلا ثيحب هرصب ركنأ ىذلاك راص ىأ « هرصب ركشي داك ىتح , یرغالا ةباورلا ق هلوق نوکیو
 ۱ لات هنأ رابخألا نم ربخ ىف هنع لقني ملأ مدقت ام عيمج دی یو .هتق هتقيقح فرع هلمأت اذا ؛ هتفص ريغ ىلع هنآ لیخم

 ىف ىنعم دقف « هديك مهتدارإ عنع ال نيطايشلا نم ميري ىنلا نوص : بلبملا لاقو . هب ربخأ ام فالخب ناكف الوق
 لخدي ام هررض نم هلان ام رحسلا كلذكف « هنم هللا هنکسأن هنالص هيلع دسفي نأ دارأ اناطيش نأ حيحصلا
 زا : ماکت نع كد ی ضارمألا راس ورد یه نکا نک نموه لق « خیلبتلاب قاعتي ام ىلع اصقن

 ىلع راصقلا نا لدتساو . نيطايشلا ديك ها لطبيو لوزب لب « رمتسي ال ليخت ثودح وأ « لعفلا ضعإ نع رجب

 « رظن كلذي لالدتسالا قو « هللا قافش دقف انآ امآ ر ثيدحلا رخآ ىف هلوقب ضرلا سنج نم ناك ةياصأ ىذلا نأ

 قو« «هعجو ام ىردي الو رودب ناكف »م لئالدلا ف قبلا دنع ةشناع نع ةرمع ةياور ىف نأ ىعدملا دی و ۶ نکسل

 « ناکسام هيلع طيبف ‹ بارش و مامطلاو ءاسنلا ع ذغأو لب ینلا ضرم د دعس نبا دنع سابع نبأ ثيدح

 ةفص ىف هجرخأ هنال ىراخبا نم هنظأو « ىوارلا نم كش ( ةليل تاذ وأ موي تاذ ناكاذا ىنح ) هلوقق . ثيدحلا
 نأو « سفوب نب یسبع نم هيف كشلا نأ ىل ربظ مث , كشي ملو « موب تاذ ناک ىتح » لاقف قلا دب نم سيلبإ

 نأ ىلع ىضاملا مرا لمحيف ٠ میل بأ هجرخأ هقيرط نمو « كدلا ىلع هنع هدنسم ىف هجرخأ هبوهار نب قسإ
 « هنغ فالتخالا نم هركذأس ۷ هديؤيو « كشلاب ةزاتو مرجلاب ةرات ةب هثذح یراخبلا خيش ىسوم نب يهاربا

 ةينآلا ةماسأ ىبأ ةياور ىف عقوو . نيظفلب دحاو دائساب امات كيدحلا جرخي نأ ىراخبلا ف عقوام رداوت نم اذهو

 ءىثلا ةفاضا نم ىه لب ليقو « ةمحقم اهنا ليق مث, عفرلا زوم و بصنلاب « تاذو » كش ريغب «موب تاذ ه اهبرق



 بلا باك 6 ۳۳۸
 ىتح» قالا هدب ىف ةيضاملا ةياورلا قو « عقو اذک (اعدو اعد هنکنا یدنعومد) هلوق . هزي نم ىأر ىلع هسفنل
 : ىنامركلا لات 6 كيللا ةءاود ىف هلثمو « تاوعدلا ىف سو نب یتیمل فاصلا هّماع اذکو « ادو اعد موب تاذ ناك

 نوكي نأ لمتح و « ءاءدلاب لغتشا لب ىن الغتشم نكي مل ىأ « ىدنع » اهلوف نم كاردتسالا اذه نوكي نأ لمتحي
 حيحصلا عضولا ىلع امدو هللا ىلا هجوت هنا ثيحي همهفو هع ىفال هند ىف هرضأ رحسلا ناك ىأ « ليختلا نم
 رركي ناک ةنأ هنم دوبعملا وه اذهو « اعد مث امد مث« اعدف » لسم دنع ريمت نبا ةياور ىف عقوو . مقتسلا نوناقلاو
 دنع .ءاعهلا بایحتسا هيف : ىوونلا لاق . ءوعد هتبأرف » دعس ناو د أ دنع بيهو ةياور ىفو ٠ اثالث ءاعدلا
 ةمقلا هذه ىف لي ىنلا كل : تلق . كلذ عقد ىف ىلاعت هقا لا ءاجتلالاو هر رکت و تاهوركملا رومالا لوصح
 مث هئالب ىلع هربص ىف رجالا بستحاف هر مال لو ضوف مالا لوأ ىفف « بابسألا ىطاعتو شبوفتلا کلسم
 ىف ةباغ نیماقلا نم لكو « ءاعدلا ىلا مث ىوادتلا ىلا حنج هتدابع نونف نع هفعضي نأ هيدامت نم ىشخو كلذ ىدامت امل

 ق ( هتيتفتسا امف ىناتفأ ) هلوق ٠ هدغب ىذلا بابلا ىف ا ةنيبع نبا ةياور یهو ؟ تسلع یا (ترعشأ) هلق . لاکدا
 بلاط یعادفا نآل ءاتفتسا ءامدلا ىلع قلطأف « هت وعد ین یباجآ ىأ « هيف هتبتفتسا مآ ىف یاتفآ و ىديملا ةءاور
 هيلع هبئشا اب هبف وه ام ةقيقح ىلع هللا هملطي نأ ناك هءاعد نال « هنع هتلاس اع یباجا ىنمملا وأ « تفم بیجاو
 فعقو ( نالجر ىنانأ ) هلوق . یربخآ ىأ « یضرع ىنأبنأ هقا نا » ةشناع نع ةرمع ةياور ىف عقوو . مالا نم
 دنع ءاجر نب اجو ده دنع رمعم ةياور ىف عقوو « نالجر ىنانأ : لاق ؟ كاذ امو : تلق د ةماسأ ىبأ ةياور
 ىف ترکذ تنکو « ليئاكيمو ليربج ةمطقنم ةياور ىف دعس نبا امهامسو « ناكلم ىناتأ » ماشه نع امهالك ىناربطلا
 شکل « هسأر دنع دمق امم ىل عقب مل ( لجر دنع رخآلاو ىمأر دنع امهدحأ دمقف هلو . الابتحا كلذ ةمدقملا
 . لضفأ هال : لات لبريج هنأب مزجلا « یطایمدلا ةريسلا »ىف تدجو مث . مالسلا امبيلع هب هتيصوصخل ليربج هناخآ
 نم لجر و ىلا رح د ديح نب دیعو [ املا هححصو دعس نباو یا دنع مقرآ نب دبز ثيدح ىف تدجو مث
 لدف « اذكح رپ ىف ادقع كل دفع « كرحس دوبيلا نم الجر نا ؛ لاقف لبربج هانأف . امايأ كلذل ىك-تشاف « دوهيلا
 ةئيبع نبا ةياور ىف ( هبحاصا امهدحأ لاقف ) هلوق ۰ لیئاکیم لئاسلاو ليدبج ود لوئسملا نأ ىلع قرطلا عوج
 « ىمأر دنع یالا لجر دنع ىذلا لاقف » ىديملا ةياور قو « رخالا یمأر دنع یذلا لاقف و باب دعب ةينالا
 ام) هلق . لم دنع ريم نبا ةياور ف كشلاب عقوو . ویا دنع سابع نبا ثيدح ىف وه اذكو ۽ بوصأ ام و
 «ىرتام» قبيبلا دنع سابع نا ثيدح ىفو ؟ «لجرلا لاب أمد ةنيبع نبا ةياورىفو شك ال اذک ؟ (لجرلا عجو
 مئانلا ةفصب ناك نوكي نأ لمتح و . هالأسو هابطاخل ةظةيلا ىف هيلا آاج ول ذا « مانملا ىف عقو كلذ نأ ىلا ةراشإ هيفو
 ةنيبع نبا ةياور قاذکو « امان ناكهنأ ةثئاع نع ةرع ةياور ىف قلطأو . عمسي وهو ابطاختف . ناظقب وهو
 ءابنالا ايؤرف ةقيقملا ىلع اباح ريدقت لعو  ترکذام ىلع لوحم وهو « موب تاذ همون نم هبنناف  ىل.عامسالا دنع
 «ناظقیلاو مئانلا نيب وهو ناكلم هيلع طببف » ادج فيعض دنسب دعس نبا دنع سابع نبا ثيدح ىف عقوو . یحو
 اک ال ؤافت بطلاب رحسلا نع اونک لاقي « رح اذا مضلاب لجرلا بط لاقي ؛ روحسم ىأ ( بوبطم : لاقف ) هلق
 هل لاقيو ءادلا نم رحسااو ٠ بط ءادلا جالعل لاقي , دادضالا نم بطلا : ىرابنالا نبا لاقو . لس خيدلل اولاق
 « بط نيح نرقب هسأر ىلع ب ىنلا مجتحا » لاق لی ىبأ نب نمحرلا دبع لسرم نم ديبع وبأ جرخأو ؛ بط



 ذآ

 غامدلا ىلا تلام ةدام نع هنأ و ۰ ضم هنآ ىلع الوأ مالا ےب ىنلا ىنب : مةلا نبأ لا . ر نی دیچع وبأ لات

 لدع رجع ةنأ هيلا ىحوأ ايلف « ابسانم كلذل ةماجحلا لامعتسا ىأرف « هچازم تريفف هنم مدقملا نطبلا ىلع تبلغو

 راص یح سأرا ىرق ىدحإ ىلا تبتا رحسلا ةدام نا لمتح و : لاق ‹ هجارختسا وهو هل بسانملا جالعلا ىلا

 « رحساا دشآ وهو ةعيبطلا لاعفنا نم نوكي دقو  ةثيبخلا حاورالا ريثأت نم نوكي دق رحسلا ناف « رکذام هلن 7

 ىف افان ةثيبحلا ةدالا غارفتسا ناك وضع ىف هرثأ ربظو طالخألا جبه اذإ ةئال عفان ىئاثلا اذهل مجحلا لامعتساو

 جالع رم لک ناک الف « هل ناطفتلاو ءىثلاب قذحلا بطلا لصا نال بط رحسلا لبف ام ::ىطرقلا لاتو ۰ كلذ

 طلا امآ ( ةطاشمو طشم ىف ) هلوق ۰ مسالا اذه امبتم لک ىلع قاطأ قذحو ةنطف نع نأتي ام رحسلاو ضرملا

 ش هلوأ مض عم هيناث مضي دقو « امهف نوکسااب و « ديز وبأ هركنأو دیبع وبآ هتبثآ اهرسك زوحيو « ملا مضب وبف

 ىلع كارتشالاب طشلا قلطيو . رومعملا وه اذه « ةيحللاو سأرلا رعش اهب حرب ىنلا ةفورعملا ةلالا وهو طقف

 لات . بنذلا طشم هل لاقي ريغص تبنو « مدقلا ربظ تايمالسو ۰ فتکلا ىف ضیرعلا مظعلا ابن : ىرخأ ءايشأ

 ةواره انفو نائشأ اش 27 ةتافو : تلق . عبرالا هذه دحأ ب یفلا هيف رح ىذلا نوكي نأ لمح : ىطرقلا

 ريعبلا تامس نم ةمس اضيأ طشملاو . طشملا ىمست اهنا : ء كحل » ىف هديس نا لاق , ةانإلا اهب ىطغيو الع ضبقي

 ايف اذاف و ةشئاع نع ةرمع ةياور ىف عقو دقف ‹ لوألا وه انه طشلاب دارلاف كلذ عمو , ذخفلاو نيعلا ف نوكت

 نو« هطشم نائسأ نمو هسأر رمش نم تابع نا ثيدحح قو « هسأر ةطام نمو 2 هلا لوسر طشم

 قيس ( ةطاشمو ) هلوق . « ادقع كاذب دقءف رعش نم سأرلا نم طشم امو طشم ىلا دمعف د كلا نب ريع لسم

 علط فجر ) لوق . فنصملا هنيب ثيح تبدبلا اذه ىلع مالكلا رخآ ىف فاقلا وأ ءاطلاب ىه له فالتخالا نايب
 امهريغلو . ءافلاب - لسم ىف ىنعي - ىرذعلاو ب ىرأ بلا ىف ىنعي - قاجرجلا عقو : ضايع لاق ( رکذ ةلخن

 هدب ىف هتياور امأو « ةدحوملاب هريغلو ءافلاب ینیهشکلا عفوف انه سنوي نب ىميع ةياور امأ : تلق . ةدحوملاب
 یهشکلاو , ةدحوملاب ةماسأ ىبأ ةياور ىف لمتسللو « عيمجلا ةنيبع نا ةياور ىف اذکو ۽ ءافلاب عيملاو قلخلا

 « ءافلاپ  لسمم ىف ىنعي انتیاود : ىظرقلا لاق ,ءافلاب تاوعدلا ىف ةرم ىبأ ةاور ىف عيمجللو « ءافلاب

 یذلا ءادغلا وهو دحاو ینمع امهو « ءافلاب اهضعب قو + لسم ىف ىنغي ءابلاب اندالب خس رثكأ ىف : ىوونلا لاقو

 عقوو : ىنا ةفاضالاب وهو « ركذ ملط د هلوق ىف رکذلاب هدي اذبلف « ىثنالاو رک لا ىلع قلطبو علطلا ىلع نركي

 وهو علطلا ءاعو وه ءافلاب ینلا نأ ىطرقلا رکذو , فجل ةفص « ركذ و ظفل نأ ىلع امجف نيونتلاب انه انتياور ىف

 لخادل اضيأ لاقيو : لاق , رمش هلات ىرفكلا اهم جرخ اذإ ةعلطلا لخاد ةدحوملابو « هيلع نوكي ىذلا ءاشغلا

 فا : ابيكا ورمع وبأ لاتو . اهروشق نم عطف ام ىنمي عطقلا نم وه ليقو ٠ فج اهالعأ ىلا اهلفسأ نم ةيكرلا

 تحن ه هديغو ةنيبع نبا داز ( ناورذ رتپ ىف وه : لاق ؟ وه نو لاق ) هلوق ۰ لخنلا عوذج نم رقنب ءىث ءافلاب

 كلذ أرق هنأو ابحتف نیتلا نبا یک>و  ءارلا نوكسو ةمجملا حتفب ناورذو « باب دغب ابحرش ىتأيسو ۾ ةفوعار

 ىف ةرض ىنأ ةياور ىف ىنأيو « ناورآ ىذ ر ق » لسم دنع ريم نبا ةياور ینو « هبشأ نوكسلاب هنکلو : لاق

 ىلعف « قيدز ىب ىف راب ناورذو « ناورذ ىف » هریفاو« رب ظفل ريغب نکل یناغصلا ةخسن ىفو « هلثم تاوعدلا

 « ناورأ ىذ رب, لضآلا نأب ريم نبا ةاود نيبر امهنيب عمجيو « هسفنل ,ىثلا ةفاضإ نم «ناورذ رثب » هلوقف اذه



 تس اتم ی ار حس و تا بطلا پاتک - ۷۹ ۲۳۳۰
 «ناودآ » بلا مسا نأ ب وص ىركبلا دیبع ابأ نأ هديؤيو ءناورذ » تراصف ةزمملا تلبس لامعتسالا ةرثكل مث
 بيهز نع دحأ ةاور ق عقوو . هتبجو ام لع أطخ سيل نا رپ دقو . أطخأ « ناودذ » لاق نم نآو زمحلاب
 مارا ا E NT ىركبلا لات اک « ناورأ رب ه ريم نبا نع هتيارر ىفاذكو

 رخآ عضوم اذه ناف ۰ مثو وهو : ضايع لاق ءار ريغب « ناوأ ىذ رب ف د ضايع هاکح اهف ليصألا دنع عقوو
 عقو ( هیاحعآ نم سان ىف عقب هللا لوسد اهاتاف) هلو  رارضلا دجسم هيف ىب ینلا ومو ؛ ةنيدملا نم ةعاس ىلع
 کسلا نب رع لسرم ىف هدنعو « بلا ايتأي نأ ام ىمأف رامعو ىلع ىلإ ثعیف » دعس نبا دنع سابع نبا ثيدح ىف
 ینلا لاقيو لاق « هجرختساف ناورذ رب ىف هعضوم ىلع هلدف اردب دېش نع وهو قرزلا سايا نب ريبج اعدف د
 دعس نبا دنعو « هيلا بسنف هسفنب هرشابو كلذ ىلع اريبج ناعأ ةناب عمو ؛ قرزلا نصع نإ سيق هجرختسا
 ناو « مهضعإ وأ ءالوج مهيأ نم ريسفت ن مق 6 رلا روچ الا هللا لودسراي : لاق سيق نب ثراحلا نأ 1 اضيأ

 اي لاق مجد املف » بيهو ةياور ىف ( ةعئاع اب لاقف ءا ) هلوق . هسفنب اهدهاشف هجوت مث الوأ مهبجو لب ینا
 ىو « لاقف ةشئاع ىلا عجر مث املا رظنف ىلا ىلا مب ىنلا بهذف د هظفلو ةماسأ ىنأ ةباور ىف هوحنو « ةدئام
 لوسر لاثمت  عمش نم الاثم ةعلطلا ف دجو ه ةنأ ةدايزلا نم هيفو « هجرختساف لجر لزق » ةشئاع نع ةرمع ةياور
 تلمنا ةنآ أرق الكف « نيتذوعلاب ليربج لزتف « ةدقع ةرشع ىدحإ هيف رتو اذاو ةزورفم ربأ هيفاذاو « قلب هلل
 تبذحیو « هيلع هيبنتلا مدقن اک هوحن نسابع نبا ثيدح قو « ةحار اهدمإ دحب ماما اف دجو ةر عزت الکو « ةدقع
 نأ هسماف » هيفو « نتذوملاب هيلع لزأف ليج هات اف د هريغو دبح نب دبع دنع هيلا ترشآ یالا مقرا ن دز

 ةرفغ ىلوم ر قیرط نم دعس نا دنعو « لاقع نم طين امأك مات ىتح لحيو أرقي لمب , ةيآ أرقيو دقعلا لحي
 ( اهءام نأك) هلوق ۰ « را هقل لوسر نع فئکف هلل هعزن مث رثبلا تحت نم فجلا نم رحسلا جرختساف » الضغم ٠
 فورمم ءانملاو « فاقلا فيفختو نونلا مضب ( انا ةعاقن ) ربلا یا « اهءام نأكل هللاو م ريمت نبا ةياود ىف
 دارلا . ىدوادلا لاتو . رمحأ ىنعي : نيتلا نبا لاق . ءانملا هيف عقنی ىذلا ءاملا نول رببل ءام نول نأ ىأ دملاب وهو
 هحفگو دعس نبا دنع مقرأ نب ديز ثيدح ىف عقوو : تلق . ءاثحلا هيف نجعت ىذلا ءانالا ةلاسغ نم نوكي ىذلا ءاملا
 لوطب ةتادرل امإ ريغت دق بلا ءام نأك : ىطرقلا لاق . ىدوادلا لوق ىوقي اذهو « رضا دقو ءاملا دج وف » احلا
 نمحرلا دبع لرم ىف دعس نبا دنع نأ لوالا درب و : تلق . رتبلا ف تيقل أ ىنا ءايشآلا نم هطلاخ امل امإ و , هتماقإ
 ین هللا لوسر هنامأف ىرخأ ارنب رفحو اهنم بذعتسي ناكو ةروكذملا رتبلا روه سيق نب ثراحلا نأ بعك نبا
 سومر ةنأك اباخن » قلخلا ءدي ىف یا ةياورلا فو , انه اذك ( نيطايشلا سو.ر ابلخت سود.د نأكو) هٍلوق . اهرفح
 اما هيبشتلاو ءالوأ « سوء. د ركذ ريغإ « ابلخت نأك , ماشه نع ةاورلا رثك او هنييع نبا ةياور ىفو « نيطايشلا

 اف  ةشئاع نع ةرمع ةياور ىف عقوو . اهريغ ىف ردقم وهو بابلا ةياور ىف  مصفأ كلذلف لخنلا سوءر ىلع عقو
 سو.رب نآر قلا ىف موقرلا ةرجت علط هببشت عفو دقو « نيطايشلا سوءر ةن أكهفعس ىونلا دق امام نم پرش ىذلا ابن
 دقو « حبقااب ةفوصوم امنال نيطايشلا سوءرب هحبق ىف اهعاط هبش نوكي نأ لمتحي : هريغو ءارفلا لاق , نيطايشلا
 اول اثنؤم وأ « ناطیش اولات اركذم اوحبق اذاو « حیبق وأ ثيبخ ةنأ دارأ ناطيش نالف لاق نم نأ ناسللا ىف درقآ
 ۽ هجولا حيبق نابع وهو اناطيش تابملا ضمب ىمست برعلاو ؛ تايحلا نيطايشلاب دارملا نوكي نأ لمتحيو « لوغ



۲۳ oY ثيدحلا 

 ىبأ ةءاور ىف (هتجرختسا الفأ هللا لوسر اي تلق ) هلوق . نالاب دجوب ةنإ لیق حيبق تاب دارملا نوكي نا لمتحم و

 « الب اهياجأف ةرشنلا نع عفو ام ةدئاع لاؤس نأو ٠ هجرختسا هنأ ةنيبع نبا ةياور ىف عقوو « ال لاقف » ةماسأ

 ۰ !ءوس » یجمشکلا ةياور ىف ( ارش هيف سانلا ىلع ريثأ نأ تهركف ) لوق . باب دعب هيف لوقلا طسب ىتأيسو

 ندوجولا ىف ميمعتلا سانلاب دارملاو:ىنعمب امهو واولا ديدشتو ةثلثملا حتفب ءرّوئأ نأ » ةماسأ ىبأ ةياور ف عقوو

 باب نم وهو ؛ كلذ وحنو هملعت و رحسلا ركذت نم نيدلملا ىلع اررض هتعاشإو هجارخ] نم ىشخ : ىوونلا لات

 ىلع قلطت ةمالا نال « يمعتلل اضيأ لباق وهو « ىتمأ ىلع » ريم نبا ةياور ىف عقوو . ةدسفلا فوخ ةحلصملا كرت .

 ناك هنآل مصعالا نب ديبل انه سانااب دارملا نأ معز نم ىلع درب وهو « معأ وهام ىلعو ةوعا ةمأو ةباجإلا ةمأ

 دقو ؛ ردصأم هنم ردص ولو مالسالا رهظب نع ءاضغالا رئوي ناك ها9 ارش هيلع ريشي ال نأ قاب دارأف اقفانم

 ةشئاع نع ةرمع ثيدح ىف عقو معن « ارش سانلا نم دحأ ىلع ريثأ نأ تهركو < ةئيبع نبا ةياور ىف اضيأ عفو

 فرتءان يي ىنلا هذخأف و ةرمع ةياور فو « دشأ هقا باذع نم هءارو ام :لاق « هتلتق ول هللا لوسر اي ليقف »

 « هبجو ىف هآر الو هب عنص ام ایش ىدوولا كلذل چ هللا لوسر ركذ اف » مقرأ نب ديز ثيدح قو « هنع افمف

 نبا لوق ةيرجلا باتک ىف مدقت دقو « رين اندلا بح : لاق ؟ اذه ىلع كلمح ام : هل لاقف , کس نب رع لسم قو

 كلذ نأ ىدقاولا نع لقنو ۰ هلتقي | هان ةمركع لانرم نم دعس نبا جرخأو « هلتقب مل بینا نا باهش

 يا لاقو ؟ لتقي مل مآ « لتق له : نيلوق « ءافشلا » ف ضایع کح مث نمو , هلتق ةنإ لاق نم ةياور نم حصا
 رفنی المل وأ «ةنثف هلتق ببسب ريثب نأ ةيشخل ناكمصعألا نب ديبل لتق كرت نال «صتنا هذه نم كلام ىلع ةجح ال

 ثدحتي ال و لاق ثيح نيقفانملا لتف عنم نم علم ىنلا ءاعار ام سنج نم وهو ؛ مالسالا ىف لوخدلا نه سانلا

 نع هريغو ريم نبا ةياور ىف عقد اذكهو ( تنقدف ) اب یا ( اهب أف ) ھلو . « هبامصأ لتقي ادع نأ سانا

 صاف هتياود ىف ةماسأ وبآ لقي مل » لاقو ريم نبا ةياور بقع ماهه نع ةماسأ ىبأ قيرط نم لسم هدروأو « مایه

 فآ نع ليعامس] نب دیبع نع یراخبلا اهدروأ دقف الإو « ةثدح ني امركذي مل هخيش نأكو : تلق . « یدفدف اچ ٠

 نأ » بعكنب نمحرلا دبع لسم ىف نأ مدقت دقو < تنفدف اب صاف د هرخآ ىف لاقو « هدعب بابلا ىف اک « ةماسأ

 ىتأتو ؛ ةماسأ نب داح وه ( ةماسآ وبأ همبات ) هلوق . « اهروه سيق نب ثراحلا
 - هلوق ۰ نيب اب دعب ةلوصوم هتباور

 وه ( دانزلا ىبأ ناو ) هلوق ۰ تاوعدلا باتكى ةلوصوم هتياود یأتسو ؛ ضایع نب سفأ وه ( ةرمض وبآو)

 طشم ىف ماشه نع ةنبيغ نباو ثيللا لاتو ) هلق . دعب ابلصو نم فرعأ لو « ناوکذ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع

 اهركذ مدقت ثيللا ةياورو ‹ تاياورلا تدحتال الاو باوصلا وهو « ةقاثمو » هريغلو « رذ ال اذک ( ةطاشمو

 یراخبلا نأ فلخ امين « فارطالا » ىف ىزملا رکذو . باب دعب ةلوصوم ىنأت ةنييع نبا ةياورو « قلخلا هدب ق

 ءیش ىف بطلا ىف یه ام ىديحلا قيرطو « ةئييع نبا نع امهالك دمج نب هقا دبع نعو ىديملا نع بطلا ىف هجرخآ

 یراخبلا هجرخأ د هدمب لاقو ىديمحا قبرط نم «جرختسلا» ىف معن وبأ هجرخأ دقو , اماع تفقو ىلا خسنلا نم

 لاقيو ) هلوق ٠ لعآ هللاو « یدیحا هفارطأ ىف دومسم وبأ ركذي مل اذكو ٠ كلذ ىلع دز مل « دمج نب هلا دیبع نه

 نم جرخ ام ةطاشملا : ةبيتف نبا لاق « ةذللا لهأ نيب هيف فالتخا ال اذه ( طشم اذا رعشلا نم جرخم ام ةطاشملا ۱

 فال اذك ( ناتکللا ةطاشم نم ةطاشلاو ) ِهلوق ۰ ةيحللا نم اذکو ؛ طشلاب حرس اذا سأرلا نم طقس ىذلا رعشلا



 بطلا باتک ۔ چ ۳۲
 رذ یا ريف ةياور ىف عقوو « حرس اذا ناتكلا نيبو طشم اذا رعشلا نيب كرتشم ظفللا نأ دارملا نأك رذ

 لعأ هقاو « جرخلا برقل ءاطلا نم لدبت هفاةلاو ؛امت.ب ةطاشلا ىه ةقاشملا ليقو « هبشأ وهو « ةقاعملاو د

 تاقبولا نم رحسلاو كرشلا . باپ - ۸
 یبآ نغ » ثينلا ىبأ نع ديز نب روث نع نابام ىنثدح لاق هللا دبع “نب زيزعلا دبع شرح - ۵

 « رحسلاو للاب كرشلا : تاقبولااوبنتجا : لاق مكي هللا لوسر "نأ هنع هللا ىضر ةريره

 ( رحسلاو هقاب كرشلا : تاقبوملا اوبنتجا ) هلوق ٠ تاکسابلا ىأ ( تاقبوملا نم رحسلاو كرشلا باب ) هلوق

 « تاقب ولا عبسلا اوبنتجا » ظفاب اياصولا باتك ىف مدقت دقو . ددملا ظفل فذحو ارصتخ ثيدحلا دروأ اذکم

 ادتیم ريخ نوكيف تتفانثتسالا ىلع عفرلا زوجيو ٠ عبسلا نم الدب كرشلا بصن لوجو « هماهتب ثيدحلا قاسو

 اذه نأ سانلا ضمب نظف «٠ رحسلا أ ديك أت ىلإ نمرلا انه عبسلا نم نيتنئا ىلع هراصتقا ىف ةتكسنلاو « فوذحم

 یلامت هلوق ليبق نم وهو « طقف نیتنثاب اهرسفو عج ةغبص یهو تاقبوملا ركذ : لاقف « ثيدحلا لج وه ردقلا

 0 ةيآلا ىف لاوفالا دحأ لع اذهو « طقن نيتنثا لع رصتقاف ) انمآ ناک هلخد نمو ميهاربا ماقم تايب تایآ هيف (

 نبا لاقو « كلذكةيآلا نأش سيلو ةسمخ اهنم ىراخبلا فذح ةعبس لصألا ىف ةئاف كلذك ثيدحلا سول نكلو
 امهتاوخأو رحسلاو قاب كرشلا تاقبوملا اوبفتجا ریدقتلا ناف ءهب لعلل فوطملا فذح ثيدحلا اذه نمضت : كلام

 ىلع ابنت اهم نيتنث لع ثيدحلا اذه ىف رصتقاو , رخآ تبدح ىف تبث دقو « عبس تاقبوملا نال فذهلا زاجو

 ثيدحلا نأ ىضتقي همالک رهاظو : تلق ۰« نهنم» دقت ىلع رحسلاو كرشلا عفر زوحيو « بانتجالاب قحأ امپنآ
 راضتنالا )اوج ىف ةيداعك هسفن ىراخبلا هرصتخا ىنلا امئاو  كلذک سيلو « هماب درو ةراثو ةران اذكه درو

 نولك أي نيذلا نا : لجو رع هلا لوق باب » ىف اياصولا پاتک ىف فنصلا هجرخأ دقو < ثيدحلا ضع ىلع

 رحسلا دعب رک ذف اميس ایفاس « دانسالا اذ ثيدحلا اذه ىف هخيش هقا دبع نب زيرعلا درع نع ءاملظ ىاتيلا لاومأ

 ركذ « فارطالا » ف یزلا لفغأو ۽ هماهتب هنيعب دانسالا اذ نيب راح ا باتکرخاوآ ىف هداعأو , حلا سفنلا لتق و

 ةرب ره نأ نع ثیثلا ىبأ لاس ةمجرت ىف عضوملا اذه

 ؟ رحسلا جرختسب له . اپ - ٩
 ؟ رشنیوآ هنع *لمبأ - هتارما نع نخی وأ - *بط هب لجر : بپسلا نب ديعسل تلق ٌةداقت لاقو

 هنع هب لف مفتیام امأف ٠ حالصإلا هب نودیرب امإ ؛ هب سآب ال : لاف

 :لوقي جرج نبا هب ان دح نم لوأ : لوقي بی نبا تعم لاق دمع نب هللا دبع رص - ۰

 هلل لوسر ناک: لاف اهنع للا یضر ةشئام نع » هيبأ نع انث دف هنع اماشه”تلأسف « ةورء نع ةورع ل أ یاد

 . اذك ناكاذإرحسلا نم نوكي ام دشأ اذهو : نايفش لاق ."نييتأيالو ءاسنلا ىنأي هنأ یرت ناك تح رس هب
 دیه "رخالاو يمأر دنع اهدحأ دمقف ؛ نالجر يىنانأ ؟ هيف هتيتفتسا ايف ىنايفأ دق هللا نأ ,تملعأ « ةشئاعاب : لاقف



 ۳۳۳ ۵۷ ثيدحلا

 ”ممعأ نب ديبل : لاق ؟ هبط نمو : لاق . بوبطت : لاق ؟ لجرا لاب ام , رخآلل ىمأر دنع ىذلا لاقف « "ىلجر

 ىف : لاق ؟ ئأو : لاق : ةطاشمو طشم ىف : لاق ؟ مینو :لاق . اقفابم ناك د وہا فیلح قیرز یب نم "لجر

 رثبلا مذه لاقف « هج رختسا 'ىتح ربا لب ىنلا ناف : تلاق «ناورذ رعب ىف ةفوُعر تحن ركذ ةعلط فب“

 ىأ  الفأ : تاقف تلاق . حرختساف لاق . نيطايشلا سوهر الخ نأكو «ءانحلا ةعاقن اهءام “نأكو « اهتيرأ ىتلا

 « ارك سانلا نم دحأ ىلع ری نأ رك أو « ىنافش دقف هللاو امأ : لاقف ؟- تارشنت ٠

 نع 42: اع ردصو : فالةخالا ىلا ةراشإ مابفةسالاب ةمجرتلا در وأ اذک ؟ ( رحسلا جرختس له باب ) هلوق

 ركب وبأ هلصو ( حلا بيسملا نب ديعسل تلق ةداتق لاقو )ەلۋ . هحيجرت ىلإ ةراشإ زاوجلا نم بیسلا نب ديعس

 ظفلب ةداتق نع ىقاوتسدلا ماشه قيرط نم هلثمو  ةداتق نم راطعلا ناب أ قي رط نم « ننسلا باتک » ىف مرئالا

 قب رط نم « بيذهنلا » ىف ىربطلا هجرخأو « عفني اع هنب لو رضي اع هللا یمن اع] : لاقف ۽ هيوادي نم سمتلي »
 « هنع قلطي نم ىلا ىث؟ نأ رح لجرلاب ناكاذا اسأب یرب ال ناک ةنأ بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع عيرز نب ديزي

 : بیسلا نب ديعس لاقف لاق « رحاس الإ كلذ لعب ال : لوقي كلذ هركي نسحلا ناكو : ةداتق لاق . حالص وه : لاقف

 لمع نم ةرشنلا » هعفر نسملا نع « ليسارملا »ىف دواد وبأ جرخأ دقو . عفنپ اع هني مو رضي امع هللا ىبت امن

 الو « دوحسلا نع رحسلا لح ةرشنلا : ىزوجلا نبا لاق « رباج نع نسح دئسب دواد وبأو دمحأ هلصوو « ناطيشلا
 اذهو . ةب سأب ال : لاقف روحسملا نص رحسلا قلطي نبع دمحأ لثس دقو : رحسلا فرعي نم الإ هيلع ردقي داکب

 حلا فلتخيو « اباصأ ىلا ةراشا « ناطيشلا لمع نم ةرشنلا » هلوف نأب رثالاو ثيدحلا نع باحيو . دمتملا وه
 لحني دق ةنال هرهاظ ىلع سيل نسحلا نع لوقناا رصحلا مث . رش ومف الو اريخ ناكاريخ ام دصق نف « دصقلاب

 دقو , رح ىأ ءاطلا رمكب ( بط ةب ) هلق . نيعون ةرشنا نوکت نأ لمتح نكلو « ذيومنلاو ةيعدآلاو قرلاب
 نع سبح ىأ ةمجنم اهد_عءبو ةمجعملا .اخلا دیدشت و زومپم واولا حتفب ( ذوب وأ ) لوق . هجو مدت

 وأ « اماع قم ةزرخ ليقو « رحاسلا هلوقي يذلا مالك.!| ىف ةرمحلا مضي ةذخألاو ؛ اپعاج ىلا لصي الو هتأ ما

 مضل اب ةرمثنلا نم ةمجعملا دیدشتب ( رشني وأ ) هلوق . ةلمبملا حئفو هلرأ مضب (هنع لع وار هلوق . اهسفن ةيقرلا یه
 هطلاخ ام هند اهب فشكي هنال كلذ اهل ليق ۰ نجلا نم اسم وأ ارح هب نأ نظي نم ةب اعی جالعلا نم برض یهو
 عاطتسا نمو اعوفرم لم دنع رباج ثيدح ىف « ةيقرلا باب » ىف مدقت ام بيسملا نب ديعس لوق قفاوبو , ءادلا نم
 جرخأ دقو « نئاعلا لاستغا ةصق ىف « قح نيعلا  ثيدح ىف مدقت ام ةرشنلا ةيعورشم ديؤي و « لعفیلف هاعأ حفني نأ
 ىف ناسنالا جرخم نأ یهو « هرضآ ال تشطو اذا ىنلا ةيب رعلا ةرشنل اب سأب ال : لاق یمدلا قيرط نم قازراا دبغ

 بتکیف نأ لاطب نبا ركحذو . هب لسافپ مث هيف أرقيو هقدي مث لک نم هلامش نضو هنيمب نع ذخأيف ءاضع عضوم

 یمرکلا ةنآ هيف رقی و ءاملاب ةب رضي مث ني رجح نيب هقديف رضخأ ردس نم تافرو عبس ذخأي نأ هبنم نب بهو
 « هلهأ نع سيح اذا لجرلل ديج وهو ؛ ةبام لک هنع بهذي هناف ةب لستفي مث تاونح ثالث هنم وسع مث لقاوقلاو

 باتک » ىف ةرشنلا ةفص ىلع تفقو مث ءامهريغو ىربطلا رفعج وبأو ىعفاشلا بحاص یازلا ةرشنلا زاوعب حرص نمو
 ىرابلا مس ء ۱۰ ج مم - م



r€بطلا باتک ۔ ۹ ۱  

 دمحأ نب ةبهتق ريسفت » نم هرج رپظ ىلع لصاو نب حوصأ طخ ىف تدجو : لاق ىرفخستملا رفع+ « ىوبنلا بطلا
 اإ  سأب ال لاق ؟ رشني نأ هل لا هنأ سا نه ذخا بط هب لجر : بیسلا نب ديعسل ةداتق لاق لاق « ىراخبلا

 « امهفرعأ ملف ؟ ةرشنلا امو لحلا ام : رك اش نب دا ىبل اسف : حوصق لاق . هنع هنب لف عفنيام اماف « حالسالا هب ديرب

 نيراطق اذ اسأفو نابضق ةمرح نأي كلذب لتبلا ناف اهاوسام قاطأو هلهأ ةعماجم ىلعردقي مل اذا لجرلا وه : لاقف

 ىلع لاب و رانلا نم هجرختسا سأفلا ىح ام اذا ىتح ةمرحلا كلت ىف اران ججؤب مث ةمزحلا كلت ظسو ىف هعضيو

 مث نيتابلا دروو ةرافلا درو نم هيلع ردقام عيبرلا مايأ عمجي هناف ةرشنلا امأو « ىلاعت هللا نذإب أري هناف هرح

 هيلع هضافأ ءاملا رتف اذا ىح لب مث !ديسي ایل ءاملا ىف درولا كلذ ىلغي مث ابذص ءام امهف لمحيو فيظف ءانا ىف امقای

 نع حیحصلا ةاور نم اذه دشاحو : تلق . ماشلاب نیتدئافلا نيناه یساعت : دشاح لاق . یلامت هللا نذإب اربپهناف

 ولو « هريسفت ق ىرطلا هلص و هنأو هح ىف یراخبلا هقاع اذه ةداتق أ نأ ىرففغتسا ا لفغأ دقو « ىريخيلا

 لعأ وهو هتفص ىف ىععلا رثأ اضيأ لفغأو « دانسإ ريذب دحأ نب ةبينق ريسفت ىلا هورمب ىنتك | ام كلذ ىلع علطا

 لاق» هيف هلوق و . ایرق فوتسم هحرش قبس دقو هلع ىلا رح ةصق ىف ةثاع ثيدح ركذ م . كلذ نم انب لصتا ام

 مالك ىلع فقأ لو : روكذملا دنسل اب لوصوم وهو ةنيبع نا وه نايفس « رحسلا نم نوكي ام دشأ اًذهو : نايفس

 ىف ( ةقوعر تحن ركذ ةملط فج ىف ) هلق . لعأ هقاو امهريغ الو رمع ىبأ نباالو ىديخلا دنسم ىف اذه نامفس

 نأ معزو نينلا نبا سكعو , ةاورلا رثك آل كلذ وهو ءارلا دعب فلأ ةدايزب « ةفوعار , قييمشكلا ةياور

 « محلا نب رمع لسرم ىف كلذك ع قوو « ةفوعرأ » یرخآ ةغا فو « ةغللا ف دوهشملا وهو طقف ليصالل ةفوعار

 « ةفورعم ىرخأ ةغل یهو ءافلا لدب ةثلثم « ةثوعر تحت و دحأ د ةورع نب ماشه نع رمعم ةياور ىف عقوو

 ةفوعارلاو . ها ةفوعار ىنم یه لاقو ةدحومو ىازب « ةبوعز » ىرخأ ةياور ىف نأ ريثالا نبال ةياهنلا ىف عقوو

 یه : ديبع وبأ لاق ۰ ربا لفسأ ىف نوكي دقو . قتسملا هيلغ موقي همت حاطتس ال رثبلا سأر ىلع عضوي رجح

 هعزن عاطتسي ال بلص دجوي رجح وهو ؛ رتبلا فظنب ىذلا اهياع سلجم ترفح اذا رثبلا لفسأ ىف لوقت ةرخص
 یرهزالا رکذو ‹ ابمدقتب ىأ لیلا فعرب نالف ءاج لاقي اهزوربو اپمدقنل : لدقف امفاقتشا ىف فلتخاو « كرتيف

 رفحلا ىف زواجیف ةيكرلا لعأ ىف برقملا رجح ردق ىلع نيع لثم یهو « ةفاظنلا رثبلا ةفوعار : لات رش نع ةا ىف

 فاعر/ نم هفخأ ةثأكف ةفاظنا ىلا ةنوعارلاب بهذ نف : رمش لق ۰ اريثك ءام اودجو اعرف رثک او ی سمخ

 لیزتت و : تلق . قبس اذا لجرلا فعر نم وهف بلا ىلع مدقتب یذلا رجحلا ىلا ةفوعارلاب بهذ نمو فا

 لات نا ىلا هجرختسا ینح رببلا 2 ىنلا أف ) هلوق ٠ لعأ هللاو « لوالا فالف حضاو ريخألا ىلع ةفوعا رلا

 قو « هتجرختسا الفأ هللا لوسر اب تلق » سا وب نب یسیع ةباور قو ؛ ةئييع نبا ةءاور ىف عقو اذك ( جرختساف

 ةياور ىف اذکو « ال لاق ؟ هتجرخآ الفآ » ريم نبا ةياور قو « سانلا هچرعأق ها لوسر اب تلق د بيهو ةياور

 رحسلا جارخ) ىف ماشه ىلع اوفلتخا ةاوزلا نأ باما رکذ : لاطب نبا لاق « بابلا اذه دب یلا ةماسأ نآ
 ملو « جا رختسالا نع املا وس لمچ و سل و نبىسيع هافن و « ةرشنلا نع ةشأاع لاوس لعج و نامفس هتبئاف  روکذلا

 نأ هديؤيو « طیضلا ىف همدقتل نايفس ةياور حيجرت ىضتقي رظنلاو لاق « ةماسأ وبأ ةب حرصو « باوجلا رکذب"

 ىف رحسلا جارختسا درک هنأ سالو « مهيأ ةنال ةلوسیقم نایفس نم ةدايزلاو ةماسآ ىبأ ةياور ىف عقت مل ةرشنلا



 دم دو
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 لمتحم و : لاق « جارختسالا نع الدب الب امنع و ةياوج لمجز ةرشنلا ركذ دازو « مولا نم دعبيف نينم هتياود

 « نایفس ةياور يف یبثلا جارختسالا ريغ ةماسآ ىبأ ةياور ىف ىنا جارختسالا نا : هلصحب ام رکذف رخآ ابچو

 نم هلعتیف سانلا هارب ال نأ كلذ ىف رسلا نأكو : لاق . هاوحام جارختسا قنلاو فجلا جارختسا وه تبثملا
 دیز ثيدح ىفو « ةفوعار تحت نم ةعلط فج جرختساف ه ةرمع ةياور ىف خقو : تلق . رحسلا لاممتسا دارآ

 اذه لکو « نصح نب سيق رحسلا جرختسا ىذلا نأ كحلا نب مع لسم قو « هی اوهرف هوجرخأف د مقرآ نا
 اهنأو « دقع هيف ارت و اودجو مهنا سابع نبا ثيدح قو ةرمع ةياور رخآ ىف نكل ؛ روكذملا للا فلاخم ال

 « روكذملا عملا ىف حدقا اتباث ناك ولف , فجلا لخاد ناك ام فاشكتساب راعش] ةيففءنينذوعملا ةءارق دنع تلحنا

 ةياورف : ىرخأ ةظفا ىف ةفلاخم ةماسا ی ةياور ىف عقو : ( هيبفت ) . فعض نم امهثم لك دانسإ ىلخي ال نكل

 نع لسم دنع عقوو « ةماسأ ىنأ نع دحأ هجرخأ اذكهو « هتجرخأ الفأ » هنع ليعامسا نب دیبع نع ىراخبلا

 تبلظ اهئأك ء حح نهتياورلا الك: ىوونلا لاقو « فاقو ةلمپم ءاحب « هتقرحأ الفأ , ةماسأ ىبأ نع ببرک یا
 بأ درفناو . ةظفللا ناكم ةظفالا تعقو اعزو , ةدحاو ةياور ىف امم اعقي مل نكل : تاق . هقرحي مث هجر هنآ

 ىف ريمضلا لعل ىطرقلا برغأو . ةذاش هتياور نأ دعاوقلا ىلع ىراجلاف « فاقلاو ةلسمملاب ىلا ةياورلاب بيرك
 ۰ عانعمالاب امباجاف : رحسلا نم عنص ام ىلع هل ةبوةع كلذ نع ةشئاع هتميفتساو : لاق « ممعأ نب دیبلا هتقرحأ ْ

 ىردأ الو . لاق اذک . ةنتف تراثل هلق ولف « دبعلا لجل دوهيلا نيبو مهني رش عوقو فوخ وهو هببس ىلع هبنو
 ىأ ؟النآ تلقف تلا ) هلوق ۰ هل ریمضلا نأو ةتباث ةياورلا نأ لس ول ناو , قارحالاب هلتق نيمآ هجو ام

 ذارملا رسف يذلا نيبف « ترشنت ىنم نايفس لاق ؟ البف هقا لوسر اي : تلقف » یدیما ةياور ىف عقو ( ترشنت
 ةياور ىف عفو اذكو ۰ ةرشنلا نم هنأ ةظفللا اذه رهاظو ٠ ینملاب هركذف ةظفللا رضحتسي مل ناک ءالفأ » اهلوقب

 ىف ةرشنلا ركذ ثيح فنصلا عمفص یضتقم وهو « رشنن ىنمت « كنأ ول : ةشئاع تااقفو دمحأ دنع ماشه نع رمعم

 ظفا نوكيو « هتجرخأ البف د ظفلب هاور نم ةباور قفاويف جارخالا ینعع رشنلا نم نوكي نأ لمتحيو « ةمجرتلا
 ؛ هسفن فجلا ال فجلا هاوح ام جرخلاب دارملا نوكيو « هب لعل لومفلا فذحو « تجرختسا اله » ةياورلا هذه

 رحسلا ةمواقم ةرشنلا نم دجوب ام ىوفأو ةيودالا عفنأ نم مةلا نبا لاق : ( ليك ) . هرکذ مدقملا عمجلا دي ًاتیف

 نم اًملتمم ناك اذا بلقلاف « ةءارقلاو ءاعدلاو رکذلا نم ةيلإلا ةيودآلاب ةثيبخلا حاورالا تاريثأت نم وه ىنلا

 ةباصإ نم ةعئاملا بابسألا مظعأ نم كلذ ناكهب لخمال هجونلاو ءاءدلاو ركذلا نم درو هلو هرکذب ارومعم هللا

 « لابجلاو ناييصلاو ءاسنلا ىف وب ام بلاغ اذغو « ةفيعضلا بولقلا ىف وه زحسلا ريثأت ناطاسو : لاق . هل رحسلا

 « بابلا ثيدح هيلع ركميو . اصخلم ىهتنا . اماني ال ةدعتسم اهاقلت حاورأ ىلع طشنت ام] ةئيبخلا حاورألا نآل
 نأب كلذ نع لاصفنالا نکع نكلو ؛ هدرو ةمزالمو ههجوت قدصو هماقم ميظع عم خلي ىنلا ىلع وحسلا ذاوجو

 لعأ هقاو « كلذ زب وجت نابل هب هب عقوام نأو ؛ بلاغلا ىلع لوم هركذ ىذلا
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 بطلا پاتک - چچ ۳۳۹۱

 مث هاعدو هللا اعد دنع وهو موي تاذ ناك اذإ یتح « /هف امو یغلا لمفی هنأ هيلإ ليت هنأ ' ىتح لک

 « نالجر ىنءاج : لاق ؟ هللا لوسراب ”كاذ امو : تاق ؟ هيف هتيتفتسا ايف ىناتفأ دق هللا نآ ةشئاع اي ترش : لاق
 : لاق . بوبطم : لاق ؟ لجرلا مج ام : هبحاصل اهدحآ لاق مث « ىلجر دبع "رخالاو « یمار دنع اهدحآ سل

 ةملط فجو ةطاشمو طش ىف : لاق ءاذ اميف : لا . ور ىنب نم (یدوپیلا مصعألا نب دیبا : لاق ؟ هبط نمو

 هل رظبف رثبلا ىلا هباحسأ نم سانأ ىف هي "بلا بهذف لاق . ناورأ ىذ رم ىف : لاق ؟وه نيأف : لاق . رک ذ
 : تلق . نيطاهشلا "سومر اهلخض ناکلو « مان ةءاقث اهءام نأكل او : لاقف ةشئاع ىلإ مجر "مث لفت اهيلعو

 . ارش هنم سانلا ىلع رونآ نأ تبشخو « یناذشو هللا ىنااع دقف انأ امأ ءال : لاق ؟ هتجرخأفأ « هللا ةلوسراب

 « تفادف اهب رمأو

 « اههريغو ليعامسالا و لاطب نبا یرچ هيلعو « مهضعبل طقسو , ريثكلل انه عقو اذك ( رحىلا پاپ ) هلوق

 . ضمب نود ضعب دنع اردان الإ ىراخبلل كلذ دمعي الو « نيبابب لبق امئرعب تمدقت دق ةمجرنإا نال باوصلا وهو

 « هطف امو ءىشلا لعفی د هلوق ىلا هلوأ نم هضعب ىلع هنم ريككلا رصتقاف ةماسأ ىنأ ةيارر نم ةثئاع ثيدح ركذو

 ¢ لمثسملاو یہ مکا ةياور ىف هلاك ثر دلا قارس عقوو « هلمث امو هیشلا لمف هنأ و ىومشكملا ةياور قو

 ادنس مدقت دقو « هعنصي مو اثیش حنص » هلوق ىلا ماشه نع ناطقلا يع قیرط هرخآ ىف دازو نسنلا عنص اذکو

 نایفس نع یدیحا ةياور انه رکذو « انه اهرکذ « فارطالا » ىف یزلا لفغأو . ةيزجلا باتک ىف هریغل انتمو

 « دبع هل ناكاذا ادح لتقي ال رحاسلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو « هفارطأ ىف دوعسم وبأ اهرکذ الو امرأ لو

 تبث ولف ۰ فعض هدئس قف « فيسلاب هيرض رحاسلا دح » لاق هعفر بدنج ثيدح نم ىذمرتاا هجرخآ ام امأو

 دازو « ةرحاسو رحاس لك اولتفا نأ ملأ بتلك رمع نا , احب ةياور نم ةيزجلا ىف مدقتو ؛ دهع هل نم هنم صخل

 لصأ ىراخبلا جرخأ « رحاوس ثالث انلئفف ١ ةلاجي نع هتياور ىف راثید نب ورع نع حيرج نبا نع قازرلا دبع
 لتقب نأ الإ ىرهزلاو كلام دنع باتكلا لهأ رحاس لتقب ال : لاطب نا لاق « رحاوسلا لتف ةصق نود ثيدحلا

 ضقت هيلع دهاعي مل ل ىلع اررض هرحسب لخدأ نإ كلام نعو « یاشار ةفينح یآ لوق وهو « لتقیف هرحسب

 نأ هلتق اذا یثخ هنالو « هسفنا مقتنپ ال ناك هال مسعآلا نب دیبا علم ىنلا لتقپ مل امتاو « هلتق لحیف كلذي دملا

 ديبل ناک ءاوس « نيةفانملا لتق كرت نم هاعار ام طم نم وهو , راصفالا نم هنافلح نيب و نيململا نيب ةنتف كلذب روت

 « هتبوت لیفت الف قیدنزلا كح رحاسلا ركح نأ كلام دنعو : لاق . هيف فالتخالا نم یض ام ىلع اقفانم وأ ايدو

 « هب لتقیف هرحسب لتق هنأ فرتعا نإ الإ لتقب ال : یمفاشلا لاقو . دحأ لاق هيو « كلذ هيلع تبث اذإ ادح لتقیو
 ىلع ال هلام ىف ةءدلا تبجوو صاصقلا هيلع بحي مل تام ةنأو هره ةنأو لتقب ال دقو لتقي دق هرح نأ فرتعا نا

 نإ هلوقيدرفت ىمفاشلا نأ « ماكحالا » ىف یزارلا ركب وأ یعداو « ةئيبلاب رحاب لها روصت الو « هتلفاع

 لعف وأ لوق رحسلا ىف ناك نا : ىوونلا لاق . مع هاو ۰ هرحسب هلتق هنأ فرتعا اذا اصاصق لتقب رحاسلا

 بیتقساو رزع رفکلا ىضتقي ام هر ىف نكي مل اذاو « اندنع پات اذا هتبوت لوقو رحاساا رفک _فکلا ىضتشي



 ۳۳۷ ۱ ۱ هب ثيدحلا

 . ارحس نایبلا نم نإ تاپ - 0
 امهنع هللا يضر رم نب هلا دبع نع لس نب ريز نع "ام انّربخأ فسوي نب فا دبع اشوک ۷

 «ارحسل نايبلا نم نإ : ی هلا لوسر لاقف « اههناییل سان بچمف «ابطف قرشلا نم نالجر مرق هنا »

 « رحس نایبلا ضعب نإ وأ
 ىلع ففأ | ( نالجر مدق ) هلق . « رحسلا » ىلبصالاو ىنييمشثكلا ةياور ىف ( ارم نايبلا نم نا باب ) هلوق

 ٠ نيصحلا همساو فاقلابو ةنكاس ةدحوم امهنیب ءارلاو یازلا رسكب ناقريزلا امبنأ ةءامج معز دقو ءا رص امهتيمسن

 مهلا نب ورعو « فلخ نب سيقلا ”ىرما نب ردب نبا وهو « رمقلا ءامسأ نم ناقرزلاو , هنس ناقوزلا بقلو

 قب دفو ىف امدق , نايميمت امهف می نب ةانم ديز نب دعس نب بعك ىف ناقرزلا عم عمت یم نب نانس متهالا مءاو

 قبرط نم هريغو « لئالدلا» ىف قبلا هجرخأ ام ىلا امهنييعت ىف اودنتساو « ةرجحلا نم عسن ةنس يب ىنلا ىلع مين

 خفف « مصاع نإ سيفو مهالا نب ورعو ردب نب ناقربرلا يلب هللا لوسد ىلا ساج » لاق سابع نبا نع مسقم
 اذهو « مبقوقح مهنم ذخآو لظلا نم مهمتمأ « باجاو مف عاطملاو مي« ىنب دوس انآ , هلال وسر اي : لاف ناقورلا

 هللاو ناقورزلا لاقف . هينذأ ىف عاطم هي اجمل مقام ةضراعلا دیدشل هنا : وربع لاقف < متهالا نب ورع ىنعي كلذ ملعب

 هللا لوسراپ هللاو ؟ كدسحا انأ : ورمع لاقف « دسحلا الإ ملكتي نأ هعنم امو « لاقام ريغ ىنم لءدقل هقا لوسراي
 تبذكامو ىلوالا ف تقدص دقل هللا لوسداب هاو. ةريشعلا ف عيضم « دلاولا قحأ « لاملا ثيدح . لاخلا میل ةنا
 : ل ین لاقن . تدجوام حیفآ تلق تدضغ اذاو , تبع ام نسا تاق كيضر اذا لجر ىنكلو < ةرخالا ف

 مييلع مي ینب دف و هيلع مدقف ي ىثلا دنع انك » لاق ةركب ىبأ ثيدح نم ىتاربطلا هجرخأو .« ارس نايبلا نم نا
 ال اذهو « هوت ركذف ؟ ناقربزلا ف لوقت ام :_ورمعل مب ېا لاقف « متهالا نب ورعو ناقربزلا و مصاع نإ سبق

 ناكو « هدحو متهالا نب ورع وه امنا ملکتلا ناف ؛ رع نبا ثيدح دارملا امه وزدعو ناقربزلا نوكي نأ هنم مزای
 ةبج نم ىأ ( قرشملا نم ) هلوق ۰ زوجتلا قيرط ىلع الإ امجلا ةبطخلا ةبسن حصي الف . ناقربزلا هتعجام ىف همالك

 لاق ( امهنايبل ساناا بجمف « ابط ) لوق . ةنيدملا قرش ىف یهو قارعلا ةرج نم ميم ىب ىتكس تناكو ؛ قرشملا
 قوری ثيحي ةعنصلا هتاخدام رخآلاو ؛ ناك هجو ىأب دارلا نع ةنابإلا هب عقق ام امهدحأ : نانثا نايبلا : ىباطحلا

 نع .یشلا لوحي ىتح سفنلا لغ بلغو بلقلا باخ اذا رحسلاب هبشإ ىذلا وهو . مولف ليمتسيو نيمماسلل
 ىلا فرص اذاو « حد قلا ىلا فرص اذا اذهو . هريغ ضرعم ىف رظانلل حولبف ؛ هتوج رع هف رصإو هتقیقح

 « ارح رخ ةيمست نم علام ال ةنأب بقمآ و . مومذلا وه هنم رحسلاب هبشي ىذلاف اذه ىلمف : لاق . منی لطابلا

 ثحلاو حملا ىلع ثيدحلا مهضعب لمح دقو ۰ رحسلا باب لوأ ىف هريرق: مدقت ا ةلاتسالا ىلع قاطی رحسلا نال
 مهضعإ هلحو ٠ متهالا نب ورع ةصق ىف درو ثيدحلا نأ حص نإ حضاو اذهو , طافلالا ريبحتو مالكلا نيسح ىلع

 ريما ليبخت وه ىذلا رحسلاب هيشف « هرهاظ نع ءىثأأ فرصو هنيسحتا فلكس: و مالكا ىف عنصت نمل مذلا ىلع
 « هللا ركذ ريغب مالكلا نم هركي ام باب » ىف « أطوملا » ف ثيدحلا اذه لخدأ ثيح كلام راشآ اذه ىلاو « ةقيقح
 اذه .عسفت ق ناحوص نب ةممعص لوق نم بابلا ثيدح ىلع مالكسلا ىف حاكنلا باتک نم ,ةبطخلا باب د یف مدقتو



 بالا باح ب6 ۲۳۸
 سانلا رحسیا قلا بح اص نم ةجحلاب نحلأ وهو « قحلا هيلع نوکی لجرلا هب دارملا نأ وهو « كلذ دي ؤي ام ثيدحلا
 « قحلا نيبزت ىف ناكاذا رخآلا ینملا ىلع هلح منع ال نکسا « حيحص اذه ىلع ثيدحلا لمحو , قلاب بهذيف ةنايبب
 امذ سيل ثيدحلا اذه نأ اذه ىف لاقي ام نسحأ : لاطب نبا لاقو . ةيكلاملا ءالضف نم هريغو ىبرملا نبا مزج اذهيو
 ىلع * هللا نتما دقو نايبلا مذي فيكو : لان.ضیمبتلا ىلا « نم » ةظفلب ىتأف « نايبلا نم هلوقل احدم الو هاك نايب
 هبن ىذلا لوالا ینملا ةيآلا ىف نايبلاب دارملا نأ رهظي ینلا و . ىهتنا (نايبلا هلع ناسنالا قلخ ) لاق ثيح هدابع
 ظافلالاب ةريثکلا یاعلاب ناینالاو « زامجالا حدم ىلع ءاململا قفتا دقو . هيف نحن ام صوصخ ال . ىناطخلا هيلع
 ىف طارفإلا معن . ىتاثلا ینعلاب نايبلا نم هلك اذهو . ماقملا بسم ةباطخلا ماقم ىف بانطالا حدم ىلعو « ةريسيلا

 لما هللاو . اهطسوأ رومالا ريخو « مومذم ءیش لك

 .  رحسلا ةوجملاب ءاودلا ساپ - ۵۲
 لاق « هبع هللا "یر هيا نع دعس نب ماع غا مشاه انربخأ ناو ف انثدح اد حا ۷۸

 لاقو ۰ « ليلا ىلإ موبلا كلذ رحسر الو "مس هرضی | ةوجه تارمت موب لک حبطصا نم : ی ینا لاق »
 ۱ « تارع عبس» هريغ

 ٍرطس نب ماع تمم لاق مشاه نب شاه اند ةماسأ وب أ انربخأ روصنم نب قاحسا نشر - ۵
 هرضب ل ةودجع تارك عبس حص نم : لوقب خلع هل لوسر تعم : لوقي هنع لا یضر ادعس تع »

 ۱ ¢ رحسر الو "مس مویلا كلذ

 نم وه : ىدوادلا لافو . هئيلأو ةنيدملا رمت دوجآ نم برض ةوجعلا ( رحسلا ةوجملاب ءاودلا باب ) هلوق
 یا هسرغ امم وهو « داوسلا ىلا برضي ىئاحيصلا نم ربك أ رلا نم برض ةوجعلا ؛ ريثالا نبا لاقو , رثا طسو

 الو « تاباورلا نم ءیش ف ايوسنم هرآ ( ىلع انثدح ) هلوق ۳ زاوقلا ريخآلا اذه یکذو ۹ ةئب دم اب ھل دب 9

 ىف یزلا مزج كلذيو « ینیدمانبا ىنعي هللا دبع نب ىلع هاب جرختسلا ىف معن بأ مزج نکل « ىقئاسغلا لعوبأ هرکذ

 ةيواعم نبا وه ( ناوم انئدح) هلوق . هيف هفلس فرع امو قبل ةلس نب ىلع هاب ىتامركسلا مزچو « فارطالا »
 وه (مشاه) هلق . یدازفلا ناورم نع رمع ىبأ نر ىحي نب دم نع لسم هجرخأو « یمن وبأ هب مرج ؛ ىرازفلا
 ف ةين اثلا قيرطلا ىف ةماسأ ىبأ ةاور ىف عقوو ؛ هيبأأ مع نبأ وه دعس نب مامو صاقو ىنأ نب ةبتع نب مشاه نبأ

 نب دعس وهو « نا تعم دعس نب صاع تمم » رخآ هجو نم لیلق دعب یاو « ادعس فتصعم !نماع تعم » بايلا
 ىف ةيضاملا ناورم نه ةمج ةيارر ىف اذدكو « حبصت نم » ةماسا ىبأ ةياور ىف ( حبطصا نم ) هلوق ٠ صاقو ىبأ
 بارشلا لوانت حابطمالاو حوبصلا لصاو « اعایص لوائتلا نم امهالك ورم نبا نع ممل اذكو « ةمعطآلا
 نم معأ ءاذغلا قاطم ىف لمعتسإ دقو ؛ ةمجعلا نيغلاب قايتغالاو قوبغلا هلباقمو « لک الا ىف لمعتسا مث« احبص

 عواطم حیصتو « تافهرم ةيجررخلا انحبص » رعاشلا لاف اک كلذ نم معأ ىف لمعتسي دقو « لك الا و برشلا
 عقو اذإ یشمتو ىدغت لثم وهو « اپ ینا دق احابص ةوجعلا لواذقي ىذلا ناکف . احابص هب هتيتأ اذا اذکب هتحبص
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 ءاهريغ ىفاديقم عقوو « ةياورلا هذه ىف قلطأ اذک ( ةرمم تارم موي لک ) هلو . ءاشملا را ادا تقو ىف كلذ

 ةياور ىفوهاذكو ناورم نع ميحد ةياور نم ىليعامسالا هجرخأ اذكو , تارت عبس رحم ىبأ ناو ةعج ةباور نف

 « ليعامسالا دنع مشاه نب مشاه نع ضايع نب سنأ ةرمض یا ةيا ور ىف ةوجملاب اديقم عقوو « بابلا ف ةماسأ یا

 تار عبسي حبصت نم د هظفا و اضیآ ناكملاب ديبقتلا هتیاور ىف ةر وبأ دازو « ةماسأ فآ ةياؤر ىف اذکو

 عسقاولا ىف رکذ ال مدقت دقو « دمت ةبج یهو ةئيدملا نم ةيلاملا ةهجلا ىف ىلا یرقلا ةيااعلاو « ةيل املا ر نم ةوجم

 نه ةكيلم ىبأ نبا قیرط نم لسم ذنع دهاش ةدايرلاو . ةئيدملا نيبو اهنيب ام رادقم نايب هيفو « ةالصاا باتک نم

 نجرلا دبع نب ها دبع اوط ىبأ قيرط نم اضيأ سل عقوو « ةركبلا لوأ ىف ءافش ةيلاملا ةوجم ىف د ظفلب ةشئاع

 مل ناو ةئيدملا ىتبال دارأو « حبصي نيح ابسةبال نيب ام تارم عبس لكأ نم » ظفلب دعس نب ماع نع یراصتالا
 . رحسلاو ؛ نیسلا ثلثم وهو فورعم مسلا ( ليلا ىلا مويلا كلذ رح الو مع هرضي مل ) هلوق ٠ اب معلا ركذ امل رحب
 «ليللاىلا» هلوقو . رحسل ةفص وأ « هرضيل لومعم وهو فرظ « مويلا كلذ » هلوقو « اب رف هيف لوقلا ری رح مدقت

 نم كيش قایرت ىف هددرتو « قارت وأ ىف ةرکبلا لوأ ءافش ه لاق ثيح ةكيلم ىبأ نبا ةءاور ىف قلطملا ءافشلا دييقت هيف
 . بساني قايرثلا نم لمثأ ءافشلاو « دمس تبدح ىف حابصلا ركذ قفاوي فاكلا نوكسو ةدحوملا ضب ةركبلاو « ىوارلا
 رباج ثيدح نم قاسنلا جرخأ دقو . لع ةداب ز دعف « مسلاو رحسلا ناديش دعس ثيدح ىف عقو ىذلاو « علا ركذ

 منت دقو ةانثملا سنکب قايرتناو : يلم ىنأ نبا ةياور قفاوي اذمو «مسلا نم ءافش یهو « ةئجلا.نم ةوجعلا د هعفر
 . مما ةوجملا ىلع قاطأف « مومسملا ةب ماع فورعم بكرم ءاودوهو ؛ امیف لامهالاب ءاط وأ الاد ةانثملا لدين دقو

 مسلاو رحل ررض عفدنم ةوجعلا ىف ىذلا رسلا نأ هموبفف « لیلا ىلا د هلوق ق ةياغلا امأو , دب اه ابعت قایرتا
 سمشلا وأ رجفلا عولط نيبام ىلع موبلا قالطإ هنم دافتسيو ؛رابلا لوأ نم هل وانت نم قح ىف لیلا لشد اذإ عفت

 ليللا لوأ ىف كلذ لوانت نمیکح ىلع ىرطلا نم ءىش ىف فقأ مو « ليلا لوخد مراتب الو , سمشلا بورغ ىلا
 لوانتل اب كلذ ةيصوصخ ربظي ىذلا و « حابصلا ىلا رحسلاو مسلآ ررض هنع عفدنب ىتح راهلا لوأ هلوانن نك نوكي له

 «متاصلاك قيرلا ىلع ليللا ل وانت نم ةب قحلي نأ لمتحيف « قيرلا ىلع عقب هلوانت نأ بلاغلا نوكي ذئنيح ةنألراهنلا لوأ

 ماشه نع ريمت نب هللا دبع ةياوز نم ىريطلا هجرخآ ابف ادیقم عفو دقو . كلذ ىلع ةبظاوملا اضيأ قالطإلا رهاظو
 قيرط نم یدع نیا هجرخأو « تاودغ عبس ىف ةوجم تارمت عبسب سآت تناك » ابنآ ةدئاع نع هيبأ نع ةورع نبا

 نم وهو « هعفرب هدرفت دارآ هلملو « هب درفت ةنأ ىدع نبا ركذو , طوفرم ماشه نع یرافطا نمحرلا دبع نب دمج
 « له ثيدح ريغ ىنعي » ىن اغصلا ةخسأ ىف عفو ( تارم عبس هريغ لاتو ) هلق . تامباتلا ىف نکل ىراخيلا لاچر

 £ هلوق ۰ كلذک ها ور نم هيلع تیبا نم هريغ وأ هنع ةمعطالا ىف مدقن دقو <« ةعج ةب دارا هناک ريغلاو ‹ ىهتا

 ىف زوجو , هلوأ ىف ةدحوملا ةدايزب « تارع عيسب » ىنييهشكللا ةياور ىف ( ةو تارمت عبس ) ةماسأ ىبأ ةياور

 زوم و تارمت وأ عبسل هفص وأ نايب فطع هنأ ىلع نيونتلا زوو « رخ بابل لوقت اک ضفختف ةفاضالا ة وج تام
 ىنلا ةوعد ةكربب وه امن] رحسلاو مللا نم عفنت ةوجعلا نوک : ىباطخلا لاق . نیا ىلعوأ لمف ریدقن ىلع ان ونم بصنلا
 . نآلا فرعي ال ةنيدملاب اصاخ الخن دارلا نوكي نأ لمتحم : نينلا نبا لاقو . رفلا ىف ةيصاخل ال ةنيدلا رتل يَ
 « ب هنامرب اصاع كلذ نوكي نأ لمحو : لاق « هيف ةيصاخل كلذ نأو هوحن « حبياصملا » حارش ضعب لاتو
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 حضاوف كاذب ةنيدملا رع صيصخت امأ « قراشلا » حارش ضمب لاقو . هيَ هدعب كلذل ةشأاع فصو هدعبي اذهو
 نأ بحتسيف الإو « اهيف رسل هنأ رهاظااف عبسلا ةيصوصخ امأو « ديعبف كلذب ةنامز صيصخت امأو « نلا ظافلأ نم
 مسلا ىف را ةعفنمل جرخم نأ حص ولو « بطلا لع ةقبرط ىف ءانعم لقعي ال ام اذه : ىرزاملا لاقو . ارتو كلذ نوكي
 اذه ىلع راصتقالا لعالو< عبسأ| وه ىذلا ددعلا اذه ىلع راصتفالا هجو رايظز ىلع ردقب مل بطلا ةبج نم هجو

 ءافشاا عوقو رارمتسا تبشي مل اذا , مرثك ا وأ ةصاخ قلي ةنامز لهآل ناك ءالذ لملو قوجملا وه ىذلا سنا
 كلذ هصيصخت : ضایع لاو . لاملا بلاغ فصو دارأ هنأ ىلع لمح شك آلا ف كلذ دجو ناو « ابلاغ اننامز ىف
 ىف ءاودآلا ضعبل ءافشلا دجو اك ء امل اصوصخ نوكيو لاكشالا اذه عفرب ةنيدملا یبال نيب امي و ةيلاملا ةوجعب
 : ءا وا را ضرالا نم كلذ ىف نوکب يئأتل 2 هريغ ىف سنجلا كلذ نود دالبلا كلت ضءب ىف نوکت ىلا ةيودآلا

 ةثالث عافشأ هيفو ٠ ةرشعلا فصن ىلع داز هنآل ۰ عافشالاو دارفالا نيب هعمجلف ددملا اذه صيصخت امأو : لاق
 نيعبسلا نأ اکو ( لبانس عبس 2 ىلاعت هلوقو اعبس باكسلا غولو نم ءانالا لسغ طعا نم ىهو ؛ ةمبرأ راتواو
 ام ةئيدملا ةوجي صیصخت ثيدحلا ىف : ىوونلا لاقو . نیا ةرثك ىف ةغلابم ةثامعسسلاو تارشعلا ةرثك ىف ةغلابم
 ىف ملکت دقو : لاق . تاوكرلا بصن و تاواصلا دادعأ ىف اک هانعم لقعي الف اعبس كلذ نوک صوص امأو , ركذ

 « نالطبلاب هيلع كسم لا یضتقب ام امهمالك نم ىل یبظٍ مو . ىنا ةب رتغي الف لطاب مالكب ضايعو ىدزاملا كلذ
 تايسانملاو « طقف ةبسانملا ىلا ةراشأ ضايع مالک قو < یووثلا هيلع رصتفا ام لصحم ىلا ريشي یرزالا مالک لب

 ةنيدملا ةومم ةيصو مخ كيداحألا رهاظ : ىطرقلا لاقو . ةراشالا قرطب اهنم ىنتكي لب غلابلا قيقحتلا ابیف دصقب ال
 نمو . ىنظ سايقب كردن ال ىتلأ صاوخلا باب نم وهو ء ديفملا ىلع لو اهنم قلطملاو « رحسلا لاطإ] و مسلا عفدب
 هيف تاكحت ةوجعلاب حبصتلا ىلع مواد اذاف ٠ اهتدورب طارفإل لتقت ام مومسلا نا : لاقف كلذل فلکست نم انتمأ
 ةو ةيصوصخ عفر هنم مزاي اذهو : لات .حتسی ملام مسلا ةدورب كلذ مواقف ةيزيرغلا ةرارحلا امنناعاو ةزارحلا
 ىلوالاو « را نه كلذب ىلوأ وه ام ةراحلا ةيودالا نم ناف ءرقلا ةيصوصخ لب اةلطم ةوجملا ةيصوصخ لب ةنيدملا
 لايتحالا اذه عفريو « لمتحم اذه ؟ نامز لك ىف وأ هقطن نامزب صاح وه له مث . ةنيدملا ةوجمب صاع كلذ نأ
 امأو لاق . نامزلا كلذب صوصخم وهف الإو « رمتسم ها فرع هعم حصف كلذ برج نف ۰ ةروكشملا ةيرجتلا
 ىذلا دؤفملل هلوقو « برق عبس نم "ىلع اوبص » ثيدك بطلا نم ةريثك نطاوم ىف ءاج دقف ددعلا اذه ةيصوصخ
 « ريثكف بطلا ريغ ىفامأو . كلذ ريغ ىلا « تارم عبس هذيوعت ءاجو «تارم عبسي ه"دب نأ ةدلکن ثراحلا هبجو
 ريغ ىف هنم هاج امو , كلذ ىلع هعلطا نم وأ هقا الإ امامی ال ةيصا كلذف ىوادتلا ضرمم ىف ددعلا اذه نم ءاج اف
 ةن دملا ةوحجم : مةلا نبا لاقو ٠ هنيعب اددع درت مل نإو ةرثكلا عضوم ددملا اذه عضت برعلا ناف ىوادتلا ضرعم
 ىف رلاو : لاق ٠ هذلأو رثلا نيا نم وهو < ةوقلاو مسجلا نيم زولم مرک فنص وهو ؛ زاجحلا رمت مفنأ نم
 ةوقلا نم هيف امل ناديدلا لتقب قيرلا ىلع هلكأو « بطرلا دانا رهوجلا نم هيف امل ةيذغت راّثا رثك | نم لصالا
 غوت دارلا نأ ىلا ةراشإ همالک قو . یبتنا هلتف وأ هفمضأو دودلا ةدام ففج قیرلا ىلع هلك أ مدا اذاف « ةيقاب رتلا
 ةركن ةنآل ميمعتلا ىضتقي ربا قايس نكل « مومسلا لك ال نطبلا ىف ىتلا ندیادلا نع أشني ام وهو مسلا نم صاع
 رحسلا ىف عنصي اذ اف مملا ىف يلسقلا ميدقت ىلعو « یا قايس ىف



 ۲ ١ ش 60۷/۷۱ - ۰ ثيدحلا

 ةماهال .تسیسا| - ۳
 نع »ةماس ىلأ نع “ئ ره زلا نع رمعم انريخأ ف سوی نب ”ماشه ان دح دحم نب ہا دبع شرح - ۷ 2 ۰ هلا 8 - 2

 اف هللا لوسراي : بيبارعأ لاقف . ةماهالو الو ىوذعال : : بلا لاق لاق هنع "لا ضر منا
 نف : ل نا ' ىكوسر لاقف ؟ اهب رجیف 'ينرعألا رق انسي طانب ءارظلا اهنأك لمرا ىف نوكست لبإلا لاب

 ؟ « لوألا ىدعأ

 رف دعا سس ل اب دج

 يقف هتيأر اف : سام وأ لاف ۰ ةيشبحل ةيشحلاب ٠ نطرف ؟ یودعال هنأ تادحت لأ: انلقو ٠ ل لوألا ثيدح ةريره وبا

 ه ريغ اثیدح

 [ ۰۱۷4 : ىف هفرط - ۰۷۷۱ ثيدحلا ]

 نأكو « ةياورلا ف ظوفحا وهو ؛ اهوفغغ ميجا هفااخو « دیددتلاب ىه : دیز وبأ لاق ( ةماه ال باب ) هلوق
 . ال اذهو « سانلا ىذأب مهت ین ضدالا بارد لیقو ۰ مومسلا تارذ یمو ماوما ةدحاو ىلا بهذ اهددش نم
 نب ديبزلا ركذ دقو ۰ هتباصأ نمي ررضلا ماةبإ هللا دادأ اذإ رضت اعو امناوذل رض ال اهئأ ذیرآ نإ الإ هيفن حصي

 ةماه هسأر نم تجرخ هرأثب ذخؤي لو لجرلا لق اذا : لوق# ةيلهاجلا ىف تناك برعلا نأ « تايقفوملا » ىف راكب

 كلذ قو <« تيقب الإو تبهذ هرات كردأ ناف < یوقسا قوقسا : لوقتف هرټ لوح رودتف - ةدود یهو ب

 : مرعاش لوقب
 یوقسا ةماملا لو: ىح كبرضا یتصقنمو یمتش عن الإ ورعاي

 نيبوغللا نم هريغو سراف نأ رکذو . بهذت مث مایا ةعچس هرا لوح رودت انآ معزت دوا تناكو : لاق

 لاقو . ةءوبلا ىنعي هنأك , ليلا ريط نم رئاط ةماحلا : زارقلا لاق لب « ةدود اهنوكاونيعي مل مهنأ الإ « لوالا وحن
 . ىراد لهأ نم ادحأ وأ یسفن ىلا تعن : لوقي مدحآ تيب ىلع تصقو اذا « ام نومءاشتي اوناک : ىنارعآلا نا

 ینعلاف اذه ىلعف . ىدصلا رئاطاا كلذ نومسيو « ريطتف ةماه ریصآ تيملا ماظع نأ نومعز اوناك : ديبع وبأ لاقو
 نيترم « ةماهال و مجرت فلؤملا لما و « اهوحنو ةموبلاب موش ال لوألا ىلعو ؛ تيملا ةمام ةايح ال ثيدحلا ىف
 ىف یهو , ةلس وآ ینئدح » یرهرلا نع بیعش ةياور ىف ( ةلس ىبأ نع) هلوق . لعأ هفاو نيريسفتلا نيذهل رظنل اب

 « ىودع ال » هلوق نيب عملا ةيفيكو « ماذمجا باب و ف فوتسم هحرش مدقت ( ىودع ال ) هلوق . هدعب ىذلا بابل

 مل( فارعآ لاقف) هلوق ٠ «ةماه الو رفص الو » هلوق حرش مدقت اذكو « حصم ىلع ضرع دروب ال » هلوق نيبو
 لاثمأ » هيلي ىذلا بابلا ف ىرهزلا نع بیمش ةياور ىف ( ءابظلا اهنأك لمرلا ىف نوكن ) هلوق ٠ هما لع فقأ

 هلوق ۰ ءادلا نم ةمالسلاو ةوقلاو طاشنلا ىف اهب ابمش «یظ عج دااب و ةدحوم اهدعب ةمجعملا رسكب « ءایظلا

 یا « یودعلا نم نودقتِی اوناك ام ىلع ءانب وهو « هلوأ مب « ایزی و امف لخديف » لسم ةءاور ىف ( امبرجبف )

 مهض,مأ ءاحصألا ىف لخد اذا ضي ملا نأ نودقتمی اوناک . لابجلا ماهوأ ن. اذهو : ام برجا عوقول اببس نوكي
 یرابل جدا 9 ۱۰ ۳۱ = م



 تي و سم رس ی سا . بش باک و ۳:۲
 باوج وهو ؟ « لوألا یدعا نف » هلوق ب ىنلا هيلع در ةجدلا ىبارعألا دروأ الف « هلطبا و كلذ عراشلا ىننف
 لداستلا مزا رخآ ريعب نم بیجا ناف ؟ ميمعز ىدعأ یذلل برجلا ءاج نيأ نم هلصاحو ٠ ةقاشرلاو ةغالبلا ةياخ ف
 ىذلا نا وهو , ضاملا تبث ین ىف مف ىذلا وه لوالا ىف هلمف ىذلا نأب بیجا ناف « هب حصفيلف رخآ ببس وأ
 دعب ةربره ابأ عمس ةلس ىبأ نعد ) هلو . لاهتو ةناحبس ها وهو ءیش لك ىلع رداقلا قلاخلا وه كلذ عيمجاب لمف
 ةياور نم لسملو . داربالا نع ىلا ديك أتب هيف اذك ( حصم ىلع ضرع ندروي ال : مب هقا لوسر لاق : لوقي
 باور لیلدب یا ینمع رخ وهو ؛ هريغو اص ةباور نم مدقت اذكو « ىنلا ظفلب «دروم الد ىرهزلا نع سن وی

 منع حصملاو « ىضرم لب]إ هل ىذلا وه ةمجعم داض اهدعب ءارلا رکو هيناث نوكسو هلوأ ضب ضرملا و . بابلا
 . ةسيحصلا لبالا ىلع اهدروب نأ ةضررملا لبالا بحاص ىهن « حام لب] هل نم ةلمپم اهدعب ةلمپلا داصلارسكو ملا
 اذ] حصا نم لعاف مما حصملاو ۰ ضرم هتبشام باما اذإ لجرلا ضرمأ نم لعاف مما ضرملا : ةغالا لهأ لاق
 ىلمتسملا ةياور ىف عفو ) لوالا ثيدحلا ةر ره وأ رکناو ( هلوق . تكور اهنع بهذ مث ةهاع هتيشام باصأ

 وأ ناک» ةيلس ىبأ نع ىرهزلا نع سا وب ةياور قو « عماجلا كوسم مطوقک و هو « لوالا ثيدح » ىتخرشلاو
 ملأ انلقو) هلوق . « یودع ال هلوق نع كلذ دعب ةريره وبأ تمص مث قلي هللا ل وسر نع امییلک امدح ةريره
 ىبأ مع نبا وهو نيتدحومو ةمجماا ملعب < بابذ ىنأ نب ثراحلا لاقف ١ سن و ةياور ىف ( ىردعال هنأ كثدحت

 عقدو < كلذ فرعي نأ داف « ىودع ال ثيدح كيدحلا اذه عم انئدحت ةربره ابأ اي كممسأ تنک دق » ةريره
 1 : لاقو بطغو ةر ره وأ راناف لاق و هرکذف « انتثدح كنا : ثراحلا لاقف د بمعش ةيأور نم لعام الا دنع

 یتح ةريره وبأ بضغ ىتح كلذ ىف ثراحلا هآر اف و سن و ةياود ىف ( ةيشبحلاب قط رف ) هلوق ۰ « لوقت ام كثدحأ
 ةياود ف ( هتيأر اف ) هلوق . تيبأ تلق ینا : لاق . ال : لاق ؟ تان اذام ىردتأ : ثراحلل لاقف ةيشبحلاب نطر
 ىردأ اف هب ان دع ناكدقل ىرمعلو :ةملس وبأ لاق» سنوب ةياود ىف ( هريغ اثیدح یمن ) « هانيأر اف ینیمدکلا
 نيئيدحلا نيب نأ دمعي ناك هلأ ىف رهاظ ةلس وبأ هلق ىذلا اذهو « « رخالا نيلوقلا دحأ خسأ ما ةريره وبأ یمن
 اهداقتعا نع ىن « ىودع ال ه لوق نأ هلماحو « ماذجلا باب د ىف امهنيب عملا هجو مدقت دقو « ضراعتلا مامن

 مدقت اک « ماهوالا رهثأت ةيشخ وأ « ىودملا دافتعا ىف عوقولا ةيشخ داریالا نع ىنا ببيت « دروب ال ه هلوقو ۱

 برق لع ابهرک أول یتح «ةرفاهسفن ىف دم یدعی ماذجلا نأ دقتمیال یذلا نال «موذجا نمرف و تیدح ىف هريظأ
 . لعأ هقا و ماموالا قرط بناب و مالالا باپسآ دءابي لب كلذ لل ضرعتیال نأ لفاعل اب یوالاف « كلذب تلات هنم
 همن مث ءادر طسب نم » ثيدح عليي ىنلا نم حمس نأ لبق ثيدحلا اذه عمسي ناكةريره ابآ لعل : نيتلا نبا لاق
 مويلا كلذ اهات ىت ةلاقملا كلت ىسني ال هنأ دارملا نإ روكذملا ثيدحلا ىف لیق دقو « ىا اقم نم هعم اًئيش ساب مل هيل]
 هلوت ىنعم : ليقو ‹ خوسنملا نع تكسف لوالا احان ىناثلا ثيدحلا ناك : لبقو . الصأ نايسنلا هنع ني هنأ ال
 طاق-ا ىف هيلع جتحاف هنیمضآ دارأ .ابرج الب] هيلع بلجأ نم ضعب لعلو « ءادتعالا نع ىهلا « ىودعال و
 ىلع اذه لاق نوکی نأ لتحيو « راج ءامجعلا نال « هنم وجنت نک مل امو اهياع ردق ام ایاصا ام ةناب نامضتلا
 تنيي دقو « ةلس وبأ نظ ام بسحب وهف ثيدحلل ةريره ىنأ نايسأ ىوعد اماف . ىهتنا كلذ فالخ هل نيبت مث هنظ
 عم ايس الو « لاتحالاب هيلا راصب ال خسنلا نال ةدودرف خسنلا ىرغد امأو < اهلا ترشأ یتا سنوي ةياور كلذ



Yi ۵۲۷۵-۰۷۷۰ تیبا 

 اناك امل امهنأ اضيأ لمحو « هنم دعبأ هدمب یذلاو « ثيدحلا قاسم نم ديعبف ثلاثلا لاتحالا امآ و « عملا ناكمإ
 وعدت امسح رخالا نع تکسپو اهدجأپ ثدح نأ هدنع زاج امجناب ةمزالم ال نیفلتخ نییکح نه نير اغتنم نرخ

 نه تكسف نیضقانتم امهنظي لماج داةتعا فاغ نوكي نأ لمتحم و : لاق . « مبفلا » ف ىطرقلا هلق « ةجاحلا هيلا

 نم ةبفاشم زاوج یارعالا ب ینلا باوج فو : ىطرقلا لاق . امیج ام ثدح كلذ نمآ اذا ناكو « اهدحآ
 هلمسح امب بط اخیف ارصاق ناك نم اأو ۰ همهفل الوأ لث اےلا ناک اذا لقعلا نامربا ركذ ذب هداقتعا ىف ةمش هل تعقو

 لاقف , ايناث ةلزتءملا و الوأ نييعئابطلل تعفو ىتلا ىه یارمالا تعفو ىتلا ةهبشلا هذهو : لاق . تايعانفالا نم هلع
 ىف كلذ وحنب ةلرقعملا لاقو « ةعببط رثؤ(ا او-و , اهايا اهداحيإو ضعب ىف اهضمب ءايشألا ريثأتب نويعئابطلا
 دنتساو « ابهارتخاب نولةةسم مح اعفال نوقلاخ مهنأو . داحيالاب اف ةرثؤم هردق نأو تادلوتملاو تاناويملا

 اطاغ مهنم كلذ لاق نم طلغو « ةريديلا راكنإ ىلا كلذ ركنأ نم اوبسنو « ةيسحلا ةدهاشملا ىلا ناتفئاطلا
 ظح اذهو « رخآ ءىش دنع ءىث ريثأت وه ان] دمهاشملا ناف ٠ لقعلا كارداب سهلا كاردإ سابتلال اشحاف

 امآ , هعافترا دنع هعافنراو ءىث دوجو دنع ءیش دوجو كردأ سل اف . لقملا ظح هيف وبف هريثأت اماف ء سحلا
 القع لدبتلا زاوج عم ةداعو | القع |ممزالنب حیف ق قرش ىذلا وه لقعلاف . لخدم هيف یحلل سيلف هب هب ةداحي]

 ىبأ عدو ةدش هيفو . ةروصلا ىف ايار ولو صاح فصو |بعج اذا ءىشلاب ءیثلا هيشت عرقو هيفو ٠ معا لاو

 رس ههرگب ایش هيف لاق هنأ ثراحلا نظي نأ ىثع ةيبرعلا رغب ملكت ىتح ا ثراحلا نوک عم هلال هوره

 لعأ هقأو « لاق ام لاحلا ىف هل

 ىَوادعال ۰ اپ - 6
 55 م ۰ 5 ل 0-5 4 و |

 00 0 kl و لابی لا "یضر رع نب لا دبع نأ ةزمحو هللا دبع

 ۱ « رادفاو ةأرللو سرفلا ىف : تالث ىف

 ابأ نأ نمحرلا دبع نب لس وبأ ىنثدح لاف *یرهازا نع بیمُش ان ربخآ نالا وہ أ( - ۳

 « یودعال : لوقب ی هلا لوسر نإ » لاق ةرره

 ضرملا اودرونال : لاق لكك ىلا نع ةربره ابأ تمم » نمحرلا دبع نب ًةلس وبأ لاق .. ۵

 ۱ « حملا ىلع
 نا » لاق هنع لا یفر ةريره اب نآ ىل دا انس یآ ن انس ینربخآ لاق یره# ناو - ۷۵

 اميتأيف «ءابظلا "لاثمآلامرا ىف نوكس لبالا ةتيأرأ : لاقف ارعأ ماقق . ىودعال : لاق كفي هللا ةلوسر

 ؟ « لوألا ىدعأ نف : ل ینا 9 عرق "برجالا ٌرهمبلا



۷٦ t€بطلا باتک -  

 كلام نب سنأ نع » ةداقك تمم لاف ةبمش ان دح رفمج نب د انثدح راشب نب دم شرط - همم
 : لاق ؟ لأفلا امو : اولاق « لأفلا یبحمیو « ةريط الو ىودع ال : لاق *.نلا نع هنع هللا ىضر

 0 ةبیط ةلك

 ديع نب ملاس یربخآ ) هلوق « لول : ثيداحأ ةثالث بابلا ىف رکذو . اهريسفن مدقت ( یودع ال باب ) هلوق

 رهاطلا نا نع مم ةياور ىف لاق ( رع نب هللا دبع نأ ) هلو . ماس وخأ وه ( ةرحو ) هلوق . رمح نبا ىأ ( هللا
 قي رط نم حاكدلا لئاوأ ىف مدقتو « 9 ىنلا نع رع نب هللا دبع نع دنسلا اذم بهو نبأ نع اههالك ةلم رح رو

 ىف هيف راپخالاب یرهزلا حيرصت ىفو « رمع نب هقا دبع نم رمع نب هللا دبع ىنبا ملاسو ةرح نع یرهزلا نع كلام
 وهو الجر ملاسو ىرهزلا نيب لخدأف ىرهزلا نخ بثذ ىبأ نبا هاور ام ببسب ةعاطقنا مون عفد ةياورلا هذه

 هلو ۰ ملاس نم هعمس مث ملاس نع ديز نب دمع نع هل ىرهزلا نأ ىلع اظوفحع ناک نا لمح و « ذفنق نب ديز نب دمج
 « حاکشلا ىف « ثالث ىف مؤشلا » ثيدح ىلع مالكلا مدقت ( ثيدحلا . ثالث ىف مؤكلا ام. ةريط الو ىودع آل )
 دحأ لقي مل هنأ لم ركذو . مؤشلاب دارملا ف تالامتحالا دحأ هدنع یوق هنآ ىلع لدب نيئيدحلا نيب رمع نبا عمجو
 هجرخأ دقو : تلق . ديزب نب سنوي الإ « ةريط الو ىردعال و ثيدحلا اذه لوأ ىف هنع ىرهزلا باحصأ نم
 . «ىاثلا ثيدحلا . بهو نب هقا دبع ةدايزلاب درفنلا ناکسف « اهتودب سنوي نع روريم نب مساقلا ةياور نم یااسنلا
 ةرب رهاپآ تمم و نمحرلا دبع نب ةملس وبآ لات (یودع ال لوقي ب هللا لوسد سم : لاق ةريره ابآ نأ ) هلوق
 ةربره ابآ نا د نانس ىبأ نب نانس ىتريخأ لاق ىرهزلا نعو « حصملا لد ضرمملا !ردروت ال : لات لرب ىنلا نع
 نم هدروأ اذكه « هلبق بابلا ىف ةيضاملا ةصقلا رك ذف ( یارعا ماقف « ىردع ال لاق يب هقا لوسر نا : لات
 , هظفل قسپ مل نكل « نيثيدحلاب ةللس ىبأ نع ىرهزلا نع هتياور نم ملم هجرخأ دقو ؛ ىرهزلا نع بيعش ةراور
 لات « حصلا ىلع ضرملا دروب ال » كلذ عم ثدحيو « یودع ال ه هظفل و ناسيك نب ملام ةياور ىلع هب لاحآ
 بيعش ةياور اضيأ دروأو « هلبق ىذلا بابلا ىف ةدئاز ةدئاف نم سن وب ةياور ىف أم تذيب دقو ؛ سن وي ثيدح لم

 نانسو . ةلوضوم اهلك انآ كلذي رهظف  سنوب ةباور ىلع هفايسب لاحأو ةصقلاب نانس ىبأ نب نانس نع ىرهزلا نع
 هلو «دحاولا ثيدجلا اذه ىوس ةريره نآ نع یراخبلا ىف هل سیل و ةيمأ نب ديزي هيبأ ماد ةو یادم نانس ىبأ نبا

 یردعال , ظفلب سنأ ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . ملعأ لاو نمحرلا دبع نب ةملس قاب امهنم لک ىف ةنرق راج نع 2
 ۱ درفم باب ىف قوتسم هحرش مدقت دقو « هریسفت هيفو « لأفلا ىنبجعيو « ةريط الو

 خب ىبلا نع شنا نع ةورع ءاور « عیب "مم ىف رك ذبام بای - ۵
 تعفف ال: لاق هنأ ةريره ىبأ نع » ديعس ىلأ نب ديعس نع "ثلا ان دح ”ةببتف شرم - ۷

 « دوها نم انهاه ناک نم ىل اوممجا : هل لوسر لاقف < ۶ اف اش خر لا لوس تیدهآ ربيغ
 ابأ اب مسن : اولاقف ؟ هنع ىنوقداص منا لبف « "یش نع ملا ىفإ : قي للا لومر مهل لاقف « 4 اوعقت



۲t ۱ لا 

 نالف کوب لب منذ : إب فا لوسر لاقف : نالف انوبأ : اولف ؟ کوبآ نم : هَ هلل ”لوسر مل لاقف : مساقلا

 ناو « مساقلا ابأ اب معن : اولاقف ؟ هم کلا نإ ءىش نع ینوقداص تأ له :لاقف . ترو تفّدص : اولاق

 نوكن : اولاقف ؟ راثلا له نم : هب هللا لوسر مل لاق ۰ انيبأ ىف ضرع مانبرذك تفرع كانب ذك

 : مل لاق مث ءادبأ اهيف ميل ال وار« اف اوئسخا : لا لوسر محل لاقف . اهف اوفا مئارهستي اهيف

 ٠ ممن : اولاقف ؟ ايم قاشاا هذه ىف متلمج له« لاقق . معن : اولاق ؟ هنع کام نإ ءىش نع ینوقداص معنآ له

 « ارضی مل ابن تنك لاو « كنم عیرتسن ابذاك "تفک نإ اندرأ : اولاقف ؟ كلذ ىلع کس ام : لاقف

 ريشي ةنأك ( ةعئاع نع ةورع هاود ) لوق . لوعفملا ىلا هيف ةفاضالا ( لر ىنلا مس ىف ركذي ام باب ) هلوق
 8 ىنلا ناك ةشئاع تلاق ةورع لاق باوش نا نع سنوي لاق » لاقف ىزاغملا رخآ ةيوبثلا ةافولا ىف هقلع ام ىلا

 نم ىرجأ عاطقنا ناوآ اذبف « يخ تلك أ ىذلا مامطاا مأ دجأ لازأ ام ةشئاع اب : هيف تام ىذلا هضم ىف لوقي

 ىأ م مامطلا ملأ ذجأ» هلوقو « فوتسم هحرش مدقتو « هريغو رازبلا وهو هلصو نم گانه تركذ دقو « ملا كلذ

 وحن رشبم مأ ثيدح نم املا جرخأو . ةيافلا كلت ىلا قب هسفن ماعطلا نأ ال , لک لا كلذ نع ءىشانلا ملا

 ةوزغ ىف هركذ مدقت دقو « ربیخ لر ىنلل تيدهأ ىتلا ةمومسلا ةاشلا ةصق فةريره ىبأ ثيدح ركذ مث ةشئاع ثيدح ش

 ةبطا ىف مدقت «لوبجلل ءانبلا ىلع هلوأ مضب ( تيدهأ ) لوق .الوطم ةيزجلا رخاوأ قو ارصتع هجرخأهنأو ريخ ۱

  فرعف « ثيذهلا « اهب .ىل امم لک اف ةمومسم ةاشب مب ىنلا تنأ ةيدوہ نا د سنآ نع دیز نب ماشه ةياور نم .
 نا هجرخآ کشم نب مالس ةأرما ثراحلا تنب بنیز انا ىزافملا ف تمدقو « ةأرما ةروكذملا ةاشلا تدهأ ىتلا نأ

 ترثكأ اہل ىرهرلا لسم ىف عقوو « فيعض دنسب نابع نبا نع قرط نم دعس نبا هدر وأو . دانسإ ریغب قحا
 فتكلا لي هنا لوسد لرانتف » هيفو « هيلا ةاشلا ءاضعأ بحأ ناككلذ نأ ابخلب هلال عارذلاو فتکلا ىف سا

 اهلتق له فالتخالا كانه تنيب و ةمومسم املأ ىنعي « ىنربخت ةاشلا نإ : لاق هتمقل دردزا الف » هيفو « اهنم شبا

 ى ابفرهآ تلز اف: لاق . ال : لاق ؟ التقت الأ : ليقف » هيلا داشلا سنا ثيدح ىف عقوو . ابکرت وأ قي ىنلا
 عمجأ : نونم نب دمع لوق برغتسملا نمو . دوکذلا فالتخالا نيب عملا ةيفيك مدقتو « أ هللا لوسر تاوم
 متاس یا ) لوق . كاذب رومأملا نييعت ىلع فقأ مل ( ىل اومجا ) لوق « ابلتق اب هقا لوسر نا ثيدحلا لهأ
 ضعب ىف عقوو :نينلأ نبا لاق « عضاوم ةثالث ىف ثيدحلا اذه ىف عفو اذک ؟ ( هنع یوقداص مت لبق « ءىش نع

 عمتجاف ةفاضالل نونلا تفذغ ىترقداص هلصأ نأل ةيب رعلا ف باوصلا وهو « نون ريغب ءايلا دیدشتب « قداص » خسنلا

 ىحولا ءدب ثيدح و ( "ىخرصع من امو ) هلثمو « تمغدأو ءاي واولا تيلقف نوكسلاب لوألا قبس ةلع افرح

 ىضتقم : كلام نبا لاق « هريغ ابهجو دقف « ديحي سيل ةيبرملا ةبج نم ةءاورلا هراکسناو . ىهتنا « ۸ ؟یجرخ وأ »

 ءاضخ ايت ملكملا ءاي ىلا ةفاضملا ةيرعملا ءامسالاو ليضفتتلا لمفأو لءافلا مما ةياقولا نون بحصن نأ لیلدلا

 : رعاشلا لوقک لعفال ةچاشما علما ءامسالا ضعب ىف هيلع اوف ء كورتم لصأك تناك كلذ تصنم الف « بارعالا

 الم ناك ام فاعضأ هل نف ايئاخ دتريا ىنيفاوملا سیر ۱



 بطلا باتک ۷۹ ۳:۹

 ىلا فاضملا فذغ « كيلع یتافوخ فوخأ : هيف لصالاو « کیلع یفوخآ لاجدلا ريغ , ثيدحلا ق هنمو

 . بجعتلا لمفب هيبش لیضفتلا لعفأ نأ كلذو ٠ نونلاب ةنورقم ام فرخأ لصلاف « هماقم ىه تميقأو ءايلا
 « قداص » ظفلب ىرخآلا ةياورلا هيلع لدن اك تفذح عملا نونو ةياقولا نون یه ةيقابلا نونلا نأ همالك لصاحو
 تاكرحلاب برمی نأ ماسلا ركذملا عملا ىف زاجأ ةاد:لا ضعب ناف عملبا نوت ىه ةيقابلا نوذلا نأ ىلع انضر ه رخت نکع و

 ازراب اريمض ناك اذإ لعافلا مما لومفم نأ ىلع ءانب بصأ لع ىف ءايلا نوک نا لمتحم و « واولا عم نونلا ىلع

 لاسقف . نالف انوبأ : اولاق ؟ كوبأ نم ) هلوق ٠ عملا نوت اضيأ اذه ىلع نونلا نوكنت و بصز لح ىف ناکهب الصتم
 . را نم وهو ابحتف کحو لوالا ءارلا ركب ( ترو و تقدص اولاقةف . نالف كوبأ لب , میذکد: لِي هللا لوسد

 هطبطو . هيف انک یناا ناکلا ىف نومیقتف نولخدت ىأ اففخع ماللا ضب ( اف انز وفلخت مث اريسإ امن نوک ) هلوق

 ۱ :اولاعف ةبامصأ و كي هللا لوسر دوهيلا تمساع : لاق ةمركع قب رط نم ىريطلا جرخا دقو « ماللا ديدشتب قامركسلا

 هديب لع هقا لوسر لاقف  ةيامصأو ادم نونعي  نورخآ موق اهيلا انفلخيسو ؛ ةليل نيعبرأ الإ رانلا لخدن نأ

 امايأ الإ رانلا انسمت نل اولاقو ) یلاست هللا لزنأف « دحأ اهيف كمفلخي ال نودلخع نودلاع مت لب « مهسوءد ىلع
 هذه : نولوقب اوناك دوهياا نا و سابع نبا نع دهاجم نع مياس نب فيس نع قحا نا قيرط نمو ةيالا ( ةدودعم

 . نسح دنساذهو « تازئف مايأ ةعبس ىه امن إو « راذلا ىف اموب ةنس فلأ لكسب بذمث امئاو , ةنس فالآ ةعبس ايندلا

 ركذف «رانلا انبيصت نا : اولاقف لب ىنلا مصاخت دوب. تعمتجا» لاق ةمركع نم رخآ هجو نم اضيأ یربطلا جرخأو
 نآرقلا لزتف ۰ یلامت هللا ءاش نإ ادب ايف مكفلخمن ال « نودلنع نودلاخ منآ لب « متب ذك : عيب ىلا لاقف د دازو هوجن
 : دوويا لاق غیب هقا لوسر نأ سا نب ديز ىنأ ىنثدح مسأ نب ديز نب نمحرلا دبع قيرط نمو « لا ینا اقيدصت

 مَ اموب نييعب رأ راذلا ىف ثئمنف ةبضغ انياع بضغ هللا نا : اولاق ؟ ةاروتلا ىف هللا مركذ نيذلا داذلا لهآ نم هللا مدشأ

 ىوقي نالسم ناريخ ناذهو «4 افیدصت نآرقلا لر ادب أ اف كفل ال ناو « متبذك : لاقف . ايف انن وفلختف جرخت

 ثيح ةرب ره ىبَأ ثيذح ىف اذکو « ةيآلا ىف ةروكذملا ةدودعملا ماب 9 رادقم نیبمت امهن دافي و « رخالا امهدحأ

 - نوءبرالا وهو - روکذلا ددملا ةكح نأ هريغو ةدانق ةياور نم اضيأ ىربطلا جرخأو «ةريسي امايأ » هيف لاق
 هلوق . كاذب مهیلع ءاعد وأ « داعبالاو درطلاب مهل رجز وه ( امف اوثسخا ) هلوق . لجعلا ايف اوديع ىتلا ةدملا اهنأ

 جررخم نییلسلا ةاصع نم رانلا لخدب نم نال ء اهيف دم ميقا الو اهن نوجرخت ال ىأ ( ادبأ اف كفلختال هقاو )
 تنك نإ » ىسخرسلاو لمتسملا اور ىف ( ابذاک تنك نإ اندرأ ) هلق . الصأ هريغ فلخم هنأ روصتي الف اهم

 هيلا راشاا سل ثيدح قو . روكذملا مسلا نم دوما هجولا ىلع ىنعي ( كرضي مل ایبن تنک ناو ) لوق . « اباذک

 دیعس نع یزهزلا نع نيسح نب نایفس ةباور فو « كلذ ىلع كطاسيل هللا ناک ام : لاقف . كل تدرأ تلاقف د

 كنك ناو , هيلع هللا كعلطسف ايبن تنك نإ لعأ نأ تدرأ أ اقف و ةصقلا هذه وحن لار ره نآ نع بيسملا نبا

 نبا نع حیحم دنسب دعس نبا هجرخأو « راج نع الوصوم هوحن جرخأو بلا هجرخأ « كنم سانلا رأف ابذاك

 نم تلن و ىخأو یگو ىجوزو ىبأ تلتف و تلا اهنأ ةددعتملا هدين اسأي یدقاولا نع دوس نبا دنع عقدو 3 سايع

 ۱ نع 2 هرابخإ ثيدحلا قو « هزم انحرتما اكلم ناک ناو « عارذلا هزييسف اين ناك نإ : تأقف ؛ تأت ام یو

 ةسيسد نم من عقو مو مهيأ معا نع هب ربخأ امن هقدصإ موفارعأل دولا :داممو , 4 داجلا ماکدو , بيغلا



 ۳:۷ ۱ ۱ ۵۷۷۷-۵۷۷۹ ثيدحلا
 ۱ ت تا شرخ شم

 هيف بجي اما ةيقئملا نعو , اصاصق ملاب لتف نم لتق هيفو . هبیذکمت ىلع اورمتساو اودئامف كلذ عمو « مسلا

 لتق عقب ةنأ تبث ناف ۰ ءالعل فالتخا هیفف هلك أف هيلع هسد اذإ امو . انافتا هيلع ههرکمتسا اذا كلذ لو « ةيدلا

 ال اهريغو مومسلاك- ءايبثالا نأ هيفو . لعأ هقاو « كلذ ىف صاصقلاب لوقي نم ةجح هيفف ءاربلا نب رشبب ةيدوهلا

 لسم ىف عقوو « لوح دمب هنإ ليقو « لاحلا ىف تام هنإ ليقف رشب ىف رثأ ملا نال « هللا نذاب لب اهتاوذب رۇت

 ۰ نونم رصقلاو هلوأ مضب ىحل ىلع اضيأ عمو ةاحل عج تاوبلاف « ب هلا لوسر تاوحل ىف ابفرعأ تاز اف»

 « كنحلا لصأ ىف ةقلمملا ةمحللا یهو ةرذملا ىلع مالكلا ىف بطلا ىف ىضم اهف امئاب مدقت دقو « ناسلا نزو نابملو

 لقب هنآ سنا دامو . دوكذملا عملا قفاري ىذلا وه اذهو « مفلا لصأ عطقنم ىلا نالا عطقنم نيب ام ىه ليقو

ماعطلا ملأ دجأ لازأ امد ةشئاع غر لح ىف هلوفل قفاوم وهو 5 اناحأ ةلك آلا كلن نم ضرملا ةمرتعإ ناك
 عقوو 2 

 ناوأ اذه ناك ىتح ادادع رخ تلك أ ىلا ةلك لا نم دجأ تلز امو السم ىرهرلا نع ةبقع نب ىموم ىزاغم ىف

مكب دادعلاو.دعس نا دنع ةروكذملا ةياورلا ىف هلثمو « ىرهبأ عاطقنا
 قرع رجالاو < داما ام فيفختلاو ةلمبملا ر

 ءوتنب وأ اهنول ريذتب تاورللا ف كلذ فرعي ةنأ دارأ سنأ نوكي نأ لمت و « ةيوبنلا ةفولا ىف هاب مدقت روظلا ىف

 ۱ ىطرقلا هلاق « ريفحت وأ اف

 رشییلاو هنم فاخم امو هب ءاودلاو منا برش تسيسإب - 61

 تعم لاق نابلس نع ةبعش انثدح ثراحلا نب اخ :انثدح باهول دبع نب هلا دبه او - ۷۷۸

 ران ىف وهف ةسفن لتقف لبج نم یادت نم : لاق لِي یبنا نع هنع هللا ضر ةرره یبا نع » ثدحم ناوک ذ

 ارم ادلاخ منبج ران ىف احدی هدي ىف ”هلسف هسفن لتقف امس یا نمو . ادبأ اف رخ ادلاخ هيف ىكدرتي موج

 «ادبأ امف الم ادلاخ مجرا ىف رهنطب ىف اهب أجي هدب ىف هتديددف ةديدح هسفن لق نمو .ادبأ امف

 "رماع ىنربخأ لاق ماه نب مشاه ان ربخآ ركب وبأ ریشب نب دحآ انثلح مال ن دمت اتش - ۵۹

 كلذ هارضي | ةوجم تارت عبس! حبا نم :لوقي هب لا لوسر تس : لوقي یبآ ت » لاق دمس نبا

 « رحب الو مم مولا

 فطع وهو ؛ هحتف زوج یامرکلا لاقو < هرآ مطب وه ( هنم فاخي امو هب ءاودلاو مسلا برش باب )هلو

 ىرادتلا نع ىبنلا نم درو ام ىلا مسلاب ءاودلاب ريشي ه اکو « ثيبخلا ءاردلا ىأ ( ثيبخلاو ) هلوق . ملا ىلع

 مرح ابف مكءافش لمح | هقا نا د ثيدح حرش ىف « قذابلا باب » ىف ةيرشالا باتک هنایب مدقت دقو « مارملاب

 نم لبق مدقت ام ىلا كلذي راشأو « ملا ررض عقدي ام دارملاو . هنم غي د هلوقب دارملا نأ مهضعإ معزو « كل

مسلا ررض عقدي ام لادعتسا هنم دافتسیف « مس هرضي مل هيفو « ثيدحلا » تارع' عبس حبصآ نم و ثر لح
 لبق 

 فا مود هل ون امأو . پابلا !ذه ف ةرجما رد 51 ةا هتم داف یک « لاق ام دعب نک الو , هلوصو



 بطلا باتك 5 ۳۸

 « ضرلا دارمنسا وأ هب توما نم ىأ « هلم د هلوقو « ملا ىلع دئاعلا رورجا ريمضلا ىلع فوطعم وهف « هنم

 رهسیلا لامعتسا زوجي هل قالطالا ىلع ما رحب سياف ملا برش درج امأو « هفت ىلع ناعأ دف كلذ لعاف نوکپف
 نأ هريغو ةبيش ىنأ نبا جرخأ دقو .٠ لاطب نبا كلذ ىلا راشأ « عفن هيف ناك اذا هررض عقدي ام هعم بكر اذإ هنم

 : لاق مث هديب هذهأف , هب هوتأف هب ىنوتئا : لاقف « مجاعالا ةكيقست ال مسلا رذحا هل لیق ةريحلا لزن امل ديلولا نب دلاخ
 الف « ديلولا نب دلال ةمارك یمةو كلذ نم ةمالساا نأ ىلا زمر هضفدصملا نأ كف ٠ هرضب مق « همحتقاو « هللا مسب

 ىف دلاح دنع ناك هلمل و « بابلا ىف ةر ره ىبأ ثيدحح كلذ دب ويو . هسفن ءرملا لتف ىلا ىضفي الكل كلذ ىف ةب ىمأتي

 ربخلا نأ ىلع عفرلا زوج و ‹ ثيبخلاب ىوادتلاو ریدقتلاو « هرج زوجبف « ثيبخلاو د وق امأو . هب لمع دبع كاذ

 دواد وب هجرخأ « احيرص هلوانت نع یا درو دقو ؟ هب یرادتلا ووحي له وأ ؟ هکح ام ريدقتلاو فوذحم

 عقب ءاودلا ثبخ : ىناطخلا لاق . اعوفم ةريره ىبأ نع دها قیرط نم ناب> نبا هحمصو امهريغو یذمرتااو

 هتهارک نوکتف هراذقتسا ةبج نم نوكي دقو « لكؤبال یالا ناويحلا مو رفااک هتساین ةبج نم امهدحأ : نيبجوب
 . ضعإ نم رسيأ كلذ ىف اهضءب نكل « هلوانت سفنلا هركست ةبودالا نم ريثك ناك ناو « سفنلا ىلع ةقشلا لاخدال
 لعلو « مسلا ینعپ هب الصتم ثيدحلا رخآ ىف درو دقو « ىلوأ هقرط ضوب ىف درو ام ىلع ثيدحلا لمحو : تلف
 نامسلا لاص وبآ وه ( ناوكذ تمس ) هلق . شمعالا وه ( نایلس نع ) هلوق . كلذ ىلا ةمجرتلا ف راشآ ىراخبلا
 تمم » لاق ناياس نع ةبعش ةياورب هفدرأ مث < ملام ىبأ نع شعالا نع عيكو ةياور نم لس هجرخأ دقو

 « اص ابا تعم و شمالا نع لاقف ةبعش نع یسلاطا دواد نآ ةءا ور نم یذمرتلا هجرخأ و . هلثم « ناوکذ

 عقوو . انه ةبعش ةياور سکع « یدرت رم » ةصقب ثلثو « ةديدحب هفن لتق نمد عيكو ةياور ىف مدقو « هب

 شعالا نع ديح نب ةديبع قيرط نم ىذمرتلا دنع !ذدكو 5 عيكو ةباورك ةروكذملا ىملايطلا دواد ىبأ ةياور ىف

 دمعت هنأ ىلع « هسفن لتقف هلوق هيلع لدي 1٠ هنم هسفن طقسأ ىأ ( لبج نم یدرت نم ) هلو . ةصق ركذي لو
 هلوق ۰ حرمت ىأ یدنآ نزوب نيتلمب# ( ىسحت نمو ) هلوق . دمعتلا ىلع لدیاال یدرت هلوق درجف الإو « كلذ
 نبا لاق أجويأجم ىف لصالاو « ةرمملا لبست دقو « اب نعطي ىأ , زممابو جلا فيفختو هلوآ حتفب ( أي )
 ابو واولا تابئاب لوبجملل ىنبي امئاو ء هل هجو الو « هلوأ مضي ام نسحلا ىنأ خيدلا ةياود ىف : نيتلا
 وهو ركشي نزرب میلا ديد شنو نيتحوتفم واوو ةانثمي, « أجوتي » لسم ةياور ىف عقوو . یہا دجوب نذوب
 هسفن نعطي ىذلا » ظفلب زئانجلا رخاوأ ىف ةريزه بأ نع جرعألا نع دانزلا فأ ةباور ىف عقوو « نعطلا ینمع
 اذه نأ هريغ نع نيتلا نا ىكحو . نيروكذملا ديب أتلاو دواخلا لي وأت نايبو كانه هحرش مدقت دقو « رانلا ىف اهنءطي

 روكذملا ینعلا نأ دیعولا ثيداحأ نم هرحنو ثيدحلا اذه هيلع لمح ام ىلوأو « هئيعب لجر قح ىف درو ثيدحلا
 سيا مالوم ىورخلا قوکلا وه ( ركب وبأ ريشب نب دحأ ر هلوق . هنع ىلاعت هللا زواجتي نأ الإ كلذ لعاف ءازج

 فناء لاتو « هنع ىرودلا سابع ىور اذكه « هب أب ال : نيعم نبا لاق « عضوملا اذه ىوس یراخبلا دنع هل
 هتينكن گل دیشب نب دحأ هل لاقي رخآب ناثع ىلع سبنلا هاب بيطخلا كلذ بقمت و « كورتم : نيعم نبا نع ىرادلا

 هنيرق نع زات ل فنصلا ةينكن ىف رسلا وه اذه نأكو « ةمجرتلا بحاص ةقبط نم ىدادغب وهو, رفعج وأ
 رذ یال عفوو ؛ رك آل اذک , دمج انئدح , دنسلا لوأ يف هوقو ءاببرق دعس ثردح حرش مدقت دقو , فيعضلا



 ۳۹ ۵۷۸۱ - ۵۷۸۰ ثيدحلا

 »€ مالس نب دمج » ىلمتسملا نع

 الا نابلأ یا - ۷

OVA:يأ نع ”ىنالوملاا "سپ ردإ یآ نع "یره* لا نع ”نايفس انث دح دمحم نب هلل 7 یر ل  

 يا ربان ید لک لك نم لی یا یہ له ضر یا ال
 ا 2 NE ۶ هم, ۶ ه “دا لاو

 ماشلا تيتأ یتح هعمسأ و : ىرهأ

 نابلأ برشن وأ أاضوقن له : هاو » لاف بارش نبا نع رن وب ی دح : شیفا دازو - ۷۸۱

 امأف . ساب كلذب نور الف اهم "نروادت نومل-)ا ناك دق : لاقف ؟ لبالا لاوأ وا مبسلا ًةرارَم وأ نألا

 ةرارم امأو 1 ۳۹ الو شا ایل نم ایفل و ¢ اممول نع ۳ هو شا لوس نأ انلب دقف لا نابلأ

لي لا لوز نأ ها "ینشمنا ةبلع اأ نأ ىنالأوملاا سيردإ وأ ینریخآ : بارش نا لاق عبسلا
 نع یب ه

 « عابسلا نم بان ىذ "لک لک أ
 ( دمه نب هلأ دبع ىنثدح ) هلوق . نات عج نوت اهدعب ةياتوفلا ةانثملاو ةزمهلا منعب ( نتالا نابلا باب ) هلوق

 هلوق ٠ بطلا ىف كلذ ىلع مالک لا مدقق ( ماشلا تينأ ىتح هعمسأ لو یرهزلا لاق ) هلوق ٠ ساجلا دارملاو دارفالا ۱

 وأ اهدروآ « تابرهزلا 5 ىف لهذلا ابلصو ةدايؤلا هذهو <« ىرهزلا وه (باوبش نبأ نع سن وب ینثدح بیل دازو)

 لاق بابش نبا نع ) هلوق ٠ ديزي ن سنوي نع ضايع نب سنا ةرمض ىبأ قيرط نم ةلوطم « جرختسملا » ىف معن

س » ةرض ىبأ ةياور ىف عقوو « ةيلاح ةلمجلا هذه ؟ ( أضوتت له هتلأسو
 نع ةياوج ىف یرهزلا ضرعأو یرهرلا ل

 هلوق ۰ لاو نإللاب ءوضولا زاجآ نم ىلا ةراشالا ةرابطلا ىف تمدقت دقو « هب لوقلا ذوذشا هنع بحب مف ءوضولا

 الو صآ اهئابلأ نع انغابي مد) هلوق ٠ «نوماسلا ناك دقف لبالا لاوبأ امأ » ةرض ىبأ ةياور ىف (نولسلا ناک دق )

 ینثدح باہش نبا لاق عہسلا ةرارم امآو) لوق . « ابمو نم جرخت الإ اهئابل ىرأ الو » ةرمخ ىبأ ةاور ىف (یہت

 ةرمض وبأ دازو ۰ هلثم قابلاو « سيردا وبأ ىربخأ ةناف عبسلا ةرارم امأو د .ةرمض ىبأ ةياور ىف ( سپردا وأ

 نأ ةدايولا هذه نم ذخؤي و . اهتراسم ىف ريخ الف اع ىبن جي هللا لوسر ناک ناف « انئالع نم هعمسأ مو هرخآ ىف

 . زاهحلا ءابلع نم ریشک ةقيرط یه اك زاجحلاب الصأ هل فرعي مل هنوكل ثيدحلا اذه ةحص ىف ففوتي ناكىرهزلا

 ىف لاذ لثم همزلي و « عابسلا نم بان ىذ لك لک أ نع یہا اب عبسلا ةرارم عنم ىلع یرهزل لدتسا : لاطب نبا لاقو

 ىلع دورمجلاف « نتاألا نابلأ ىف فلتخا دقو . ةرض ىا ةياور اهتدانأ ىنلا ةدايزلا نع هقا هحر لفغو « نتألا نابلأ

 ةمعطالا ىف هطسإ مدقن دقو < اب لك أ لحي لوقلا نم ابلح ىف لوق ةيكلاملا دنعو « ميرحنلا

 هانالا ىف بابا مقر اذ بيس - ۸

 یرابلل مند ۱۰ 6۲۷ ب م



 بطلا پالک - ۱9۰ ٩

 نيتح ùt دبع نع م یب ىلوم لس ن ۳۳3 نع رفعج نب ”ليعامما ای دح ةبيتقا اشو - ۲

 کردحآ ءانإ ىف بابا مقو اذإ : لاق لک هنا "لوسر نرأ هنء هللا یفر ةريره ىلأ نع زا شور نب لوم

 «ءافش رخآلا ىفو ءاد هیحانج ىدحإ ىف ناف « هح ريل "مث هلك شی
 : ىركسملا لاله وب أ لاق « فیفخ و نيتدحومو ةمجسلا مضإ باپذلا ( ءانالا ىف بابذلا عفو اذا باب ) هو

 انکو « اط وهو « ةدارق نزوب ةبابذ دحاولو عمجل پابذ لوقت ةماماو ٠ ناب رغ ن ابذ عمجا و دحاو بابذلا
 نع « كما » ىف لقنو « ةنابذ لقت الو ةبابذ هدحاو بابذلا : ىره وجلا لاقو . أطخ ةنإ ىناتسجسلا متاح وپآ لاق
 ىرتحبلا طخم هنأرقو . بذ عمجا ىف ه ویبس یکحو ۰ اطخ هنأ یرکسلا معز ام زوجت رم لا فل نع ةدمبع ىبأ

 ةبتعل امو , ةبتع ابأ نكي هوبأو « ندم وه ( مب یب ىلوم لسم نب ةبتع نع ) هلوق .ديدشألاو هلوأ مدي اطوبضم
 ةبتع نع لالب .نب ناعلس قيرط نم قلخلا هدب ىف ىنم ( نين نب ديبع نع ) هلو . عضوملا اذه ىوس یراخیلا ىف

 یازب (قید ىتب لوم) هلق . هقا دبع وبأ ةنينكو رغصم نین ونلاو ةمهلاب وهو « نينح نب دينبع ىنربخأ و لس نا
 ًاطخ وهو ؛ سابعاا لوم ةنأ ةئيمع نبا نعو ۽ باطلا نب دی ز یوم هنأ یذایالک۔ ا ڪو « رغصم فاق م ءار مث

 ىف هدروأ ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف اضيأ ديبعل امو < كلذك سيل و نينح نب هللا دبع وخأ هنأ نظ هنأك

 ربع نبا نع لمي وپآ جرخأ دقو ؛ هبارطضاو هتنکرح ةرثكل ابابذ یم ليق ( بابذلا عفو اذا ) لوق . نيعضوم
 نود ىدع نبا هجرخأو « هب ساب ال هدنسو « لحنلا الا رانا ىف هلك بابذلاو « ةليل نوعبرأ بابذلا رع د اعوفم
 : ىرهوجلا لاق . هب رانلا لهأ بذعيل لب ۰ هل ابيذعت سيل رانلا ىف هن وك : ظحاجلا لاق فیض رخآ هجو نم هلوأ
 لک ىف هسفن قاب هنا ىتح , ءایشالا صرحأ بابذلا : نوطالفأ لاقو . بابذلا الإ غلي رويطلا نم ءىش سبل هنا لاقي
 ةيابذلاف « ةقدحملا لقصي نفجلاو « اهنآدح رغصا ةبابذلا نفج الو . ةن وفعلا نم داوتيو . اله هيف ناك ولو ءىش
 کاو . سكفلابو ضيبأ دوسلا بوثلا ىلع عقب هعيجر نأ مآ بيجي نمو . اهينيع حسمت لازت الف |مدیب لقصت
 مويلا ةماع قب اعر « ادافس رويطلا رک نم وهو . دلا وتلا نم مث هن هقليخ ديمو « ةثوفملا نك امأ ىف روظيام
 هيلع تملا تناكو . كولملا ةلذم : لاقف ؟ بابذلا تلخ ةلع یال : ىعفاشلا لأس ءافللا ضمب نأ حيو . ىلا ىلع
 بايذ : قلاملا دمع وبأ لاقو . ةلصاحلا ةئيهلا نم هتطبنتساف باوج ىدنع نكي مو ىنلأس : یعفاشلا لاقف « ةبابذ
 اديدش اك_> نفجلا ىف یا ةرمشلا اهدسج كحو امسار تءطقف ريبكلا بابذلا ذخأ ناو . لبزلا نم داوتي نمانلا
 ءدب ىف مدقت ( کدحا ءان] ىف ) هلق . عجولا نكس بابذلاب روينزلا ةمسل حسم ناو . باعثلا ءاد اذكو تارا
 « ماعطلا ىف عقو اذا و نابح نبا هوي و هجام نباو یناساا دنع دیمس ىبأ ثيدح ىف عقوو « بارش » ظفلب قاحلا
 ءادلا ةلباقمل داشرإ سآ ( هلك هسمخياف ) هلوق : رازبلا دنع سنآ ثيدح ىف عقو اذکو  لمثأ ءانالاب ريبعنلاو
 لالب نب نايلس ةاور یف (هحرطيل مث) هلق . هضعب سم ءافتكالا ىف زاجلا موت عفر « هلک » هلوق قو . ءاردلاب
 هان ىف بابذ عقوف « سفأ دنع انک و لاق هثدح هنأ ةماعت همع نع یم ا نب هللا دبع ةياور ىف عقو دقو « هعزنيأ مث »
 « كلذ اولعفي نأ مرآ مك هللا لور نأ : لاق و . هللا مم : لاق مث اثالث ءانإلا كلذ ىف هسمخف هعیصاب سنا لاقف
 امأو « متاح وبأ امحجرو « ةريره ىنأ نع د لاقف ةماك نع ةلس نی دا هاودو « تات هلابرو رازإل هبرخآ



 ۲۰۱ ه۷۸۲ ثيدحلا

 حانجلاو « دحأ ىف ناف » دواد ىنأ اور ىف ( هبحانج ىدح] ىف ناف) هلوق . نالمتع ناقب رطا : لاقف یطقرادبا

 « رئاطلل هتقیقح و « دحآ ه ةياوو بوصو كنؤي ال هنأب قاذصلا مزجو « ديلا رابتعاب ثنا لیقو تب و ركذي
 نابح نبا هححو دواد ىبأ ةياور ىف عقوو < لذلا حانج ام ضفخا و ) هلوت ىف اك زاجلا لیبس ىلع هريغل لاقبو
 خانجلا نييمت قرطلا نم ءى د ىف ىل عقب ملو « ءادلا هيف یذلا هح ان نت ةنأو « ةر ره ىلأ نع ىربقملا ديعس قیرط نم
 ىذلا وه نع الا نأ فرعف رسبالا هحان# تتي هدجرف هلمأ# هنأ ءالملا ضما رکذ نكسل . هريغ نم ءافشلا هيف ىذلا

 هذه نم دافتسبو . ءافشارخ ویو ملا مدقي هنأ روکذلا دیعس ی ثيدوح ىفو . ةرهاظ كلذ ىف ةبسانملاو « ءافشلا هيف

 : لاقف حارشلا ضمب هفلکت ىذلا جيرختلا نعینتسیف ملا هب دا راا نو بابلا ثر دح ىف عقاولا ءادلا ریست ةياورلا

 « ءاد ببس هيحانج دحأ ىف ناف ريدقتلاو فذجلا زا نم امإ ومف « نيحانج+لا دحأ ىف ءادلا نوكوهو ازا ظفللا ىف نا

 سفن ف ضرعيام ءادلا نوكي نأ لمتحم رخآ لاقو . هل اببس ناك امل همحانج دحأ ىف ءادلا لك لمعي نأب ةغلابم امإو

 ىلع الجو سفنلا عنق نم لصحم ام ءاودلاو « هفالثإ و مامطلا كلذ كرتل ابدس ناكامبر ىتح هلك نع ركتلا نم ءرملا
 فرح فذح « ىرخالاو » ةخسن قو « ىرخألا قو » رذ ىبأ ةياؤر ىف ( ءافش رخالا فو ) هلوق ۰ عضاوتلا

 ىلع فظعلا نيجي نمل هب لدتسا و « ءافش رخآلاو ءاد هبحانچ ىدح] ىف » لالب نب نابلس ةاود ىف عفو اذکو « رجلا
 ىلع ءافش فطعو ذح لا ىلع رخ الا فطمف ءافش يصنب و رخآلا ضفخع أرةرف اذه لعو « شفخالاک نيلءاع ىلومعم
 كلذ ريمي ال هيوبيسو « ءافشو رخآلا ىف نالماع امهو « نإ ءاد ىف لماملاو « ىف فرح ىد>إ ىف لماعلاو « هاد
 زوج و « ءافش ىرخالا فو » یرخالا ةياورلا ىف احيرص عقو دقو لمعلا قي و فذح رجلا فرح نا : لوقيو

 , هيف ةلئاس هل سفن الام عرقوب سجنيال ليلقلا ءاملا نأ ىلع ثيدحلا اذ لدتساو . فانئئتسالا ىلع ءافش عفر
 كاذ نال هيف تام اذا ءاملا سجنپ ام سمغب ساب ال 2 هنأ  ىعفاشلا نع قبلا هاور اک لالدتسالا هجوو

 یلاو . تومب الف قفرب هسمغي دقف هتوم بابذأا سمغ نم مولي ال : كلذ ف فلاخ نم ضب لاقو . داسفإ

 ىلا دصقي مل : ىربطلا بيطلا وبأ لاتو . ثيدحلا اذه نم هطابنتساب ىوغبلا حرص ا هيف عقب ام سجني ال
 نع ىهلاب دصقي ملاذكو « بابذلا ررض نم ىوادتلا نایب دصق اعاو , ةرابطلاو ةساجنلا نایب ثيدحلا اذ+ يب

 نود لبالا عم دج وب ال عوشخلا نأ ىلإ راشأ امنو ةسا#ت الو ةرابط غلا حارم ىف نذالاو لبالا نطاعم ىف ةالصلا

 نأ اهنم اروص لوانتي هسمغب سالا ناف < رخآ مح هنم طبنتسي نأ عام ال هنأ الإ حي مالك وهو : تاق . منم

 ماعطلا ناك ولام لوانقيو . تع مل وأ تام ءاوس هسمغي لب زرتحال نأو ؛ انه یعدلاوم اک هتوم نع ازرتح هسهغب
 هدف نكل ¢ مودعلا ىلع لم دييقتلا عقب 1 الف « درابلا ماعطلا فالخم توم ةروصلا هذه ىف هنأ بل الا ناف اراح

 ريغ قاحلإ دعلا قيقد نا لکشتسا و .ابياع لمح ةيعم ةروص ىلع لسیادلا ماق اذاف ةروصب قدصي قلطم هنال رظن

 هيفو « ةلئاس هل سفن الام لك ىلا هودمف بابذلا ف صنلا درو : لاقف ىرخأ قيرطب روكذالا كسلا ىف هب باپذلا

 دحأ ىف نأب ليلعتلا وأ . ةطيئقسم هذهو « ۲ ىوابلا مومع یهو ةرصاق بابذلا ىف ةلملا توكت نآ زار « رظن

 مدال هن وک درج ةلملا نوک دعبيف هريغ ىف نادج وب ال نايئعملا ناذهو , ةصوصنم هذهو « ءافش رخألا قو ءاد هيحاتج
 ءاملا ف هعوقو مسي ام نأ نيرخأتملا نم ةعاج حجر دقو . ىهتنأ ةلماك ةلعال ةلع ءزج هنآ رهظي ىذل لب « لئاس هل

 اذه ىلع ملك: : ىناطخلا لاتو . یوق وهو ؛ سجني براقءلاك مءي الامو , هالا سجنپ ال ضومبلا و باپذاک



YoYیابلا باتسک پب ش  

 مدقي ىح هسفن نم كلذ لمي فيكو « بابذلا ىحانج ىف ءادلاو ءافشلا عمت فيك : لاقف هل قالخال نم ثيدحلا

 تافصلا عمج دق ناويملا نم اریثاک ناف ؛ لهاجتم وأ لهاج لاؤس اذهو : لاق ؟ كلذ ىلا هأجلأ امو « ءافشلا حانج
 تيبلا ذاختآ ةلحنلا مملأ یذلا نار ء ناويمحلا یرف اهنم لءجو عامجالا ىلع اهرفو اهب هللا فاأ دقو ٠ ةداضتلا

 رداقل « تبنتسآ الما نيفصن ةبحلا ركن نأو , اهتجاح نارأ ابترق رخدت نأ ةلغلا مملآو ؛ هيف ليسعتلل ةمنصلا بيجملا
 ةلحنلا ناف ؛ بيجعب سيل لئاقلا اذه نع لةن ام: ىزوجلا نبا لافو . رخآ رخوت و احانج مدقت نأ ةبابذلا مالا ىلع

 ة ابذلاو « مسلا ةب جامی ىذلا قايرتلا ىف اهمومل لخدت اپعس لئاقلا ةيحلاو « ابلفسأ نم ملا قلتو امالعأ نم لسمت

 ةضراعلا كح لاو مرولا ماع لدب ةيمس ةوق بايذلا ىف نأ ءابطالا قاذح ضمب رکذو .رصبلا ءالجل دم الا عم قحست

 ةيمسلا كلت لباقي نأ عراشلا صاف « هحالسب هاقلت هيذؤي اف بابذلا طقس اذاف , هل حالسلا ةلزنع یهو « هعسأ نع

 2 » هلوقب لدةساو . ىلاعت ها نذاب ررضلا لو زيف ناقداما لب افتنف ءافشآا نم رخألا حانجلا ىف ىلاعت هللا هعدوآ

 سنت ال اهنأ « ةفينح ىبَأ لوقک رخالا لوقلاو « ىمفادلل نيل وقلا حصأ وه اک تواب سجنت اأ ىلع « هءذنرل
 ما هللاو

 ةين ام اهم قلعلا « اثيدح رشع ةينامثو ثيدح ةئام ىلع ةعوفرملا ثیداح9لا نم بطلا بائتك لمتشا ( ةمتاغ )

 هقفاو ٠ نوئالئو ةثالث صلاخلاو اقیرط نونام و ةسمخ یضم ایفو هيف اهتم رركملا « لوصرم ةيقبلاو اقيرط رشع

 ثيدحو ؛ ثالث ىف ءافشلا سابع نا ثيدحو « ءافشلاو ءادلا لوزن ىف ةريره ىنأ ثیدح ىوس اجب رخت ىلع لسم
 « ةيقرلا ف تيب لهال صخر » سفأ ثيدحو « موذجلا نم رف د ةريره ىبأ ثيدحو « ءادوسلا ةبحلا ق ةعئاع

 نم هيفو « فاعلا تنأو فشا و سنا ثيدحو , نوعاطلا ىلع ربصلا ىفةشّئاع ثیدح و « هاوک ةحلط ابأ نأ هثیدحو
 باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هقاو  ارثأ ارشع ةتس مدعب نف ةباحصلا نع راثألا

3 

 سابللا باتک-۷

 ؟ ( هدابمل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم لق ) ىلاعت هلا لوت بيسي - ١

 ةليمخ الو فارسإ ريغ ىف «اوفنصتو اوسبلاو اوبرشاو اولك » لب ینلا لاقو

 ةي وأ فرس : ناتثثا كتأطخأ ام « تاش ام سیلاو تاشام لك: سابع نبا لاقو

 نع » نوري رسان ديزو رانید نب هللا دبغو عفان نع كلام ىنثدح لاق ”ليعامسإ اشو - ۳

 « هالي ”هبوث “رج نم ىلإ هللا ”رظنيتال : لاق يي هللا لوسر نأ امنع هللا ضر رع نیا

 (هدابل جرخآ ىلا هللا ةنيز مرح نم لق ) ىلاعت هللا لوقو ( سابللا باک محرلا نمحرلا هقا مسب ) هلوق

 « ةيالا ( هلل ةنيز مرح نم لق  لاعت ها لاق » نسنلاو ( قزرلا نم تاييطلاو میم نبا دازو « رثكالل اذک

 ۶ بم ا



rer ۵۲۸۳ ثيدحلا 

 نبا نع ريبج نب دیعس نع ةريغملا یآن رفهج قبرط نم ىربطلا هجرخآ دقو «ةالا لوزن بیس ىلا راشآ ةنأكو

 € هلل ةنيز مرح نم لف ) ىلاعت هقا لز'أف . نوقفصی و نورفصب ةارع تيبلاب فوطت شبرق تناك » لاق سابع
 امهريغو ءاطعو دهاجك سابع نبا باححأ نع دایج ديناسأب متاح ینا ناو ىربطلا جرخأو ؛ حي هدنسو « الا

 مو تیبا اب نيكرشملا فاوط ىف تازن 5 مثريغو ةداتفو یرهرلا و ىدسلاو ىعضذنلا مدارا نه |اذكهو « هرحم

 جاییدفاو رب راب مما لو لاق ةيألا هذه ىف سراط نع ریثک نب هللا دبع قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو . ةارع
 تبدح نم دوأد وبأو لسم جرخأو . تا ف ىنعي « هنم تعزنأأو برض ةبايث هیلع و مدحأ فاط اذ! اوناکنکل و

 ینلا لاقو ( هلوق . ٠6 ةارع اوشم الو , كب و كيلع ذح : قلي ىنلا لاقف « ىبوث ىنع طقس ه ةمرخ نب زوسملا

 طقف ىسخرسأاو یهتسلا قیلعتا اذه تبث ( ةليخم الو فارس] ريغ ىف ء اوقدصت و اوسبلاو او رشاو اوك : 2

 دقو « رخآ ناكم ىف هلمب مو « ةقلعم الإ ىراخبلا ىف دجوت ال یلا ثيداحالا نم ثيدحلا اذهو . نيفابلا طقسو

 نب ورمع نع ةداتق نع ىح نب مامه قيرط م اممدنسم ىف ةماسأ فأ نب ثراحلاو یمل ایطاا دواد وبأ هلصو

 «اوفدصتو» هتياور ىف عقي لو ثراحلا هركذو : ىسل ايطلا ةباور ىف ءانثتسالا عقي لو ؛ هب هدج نع هيبأ نع بيعش
 ىبأ نبال < ركشلا باک , ىف اضيأ الوصوم انل عقود « هدارع ىلع هتمعأ رثأ یرب نأ بحب هللا ناف » هرخآ ىف دازو

 « دانسالا اذهب ةداتق قرط نم - الا راشلا ةدايزلا یهو - هنم ريخالا لصفلا ىف ىذمرتلا ج رخأو « هما ایندلا

 دقو . عضولا اذه ىف الإ اجا] ةراشإ حیحصلا ىف رآ لر بیعش نب ورمع هخيش ةيوقت ىلا ىراخبلا نم ريصم اذهو
 هنأ « للمل» ىف متاح بأ نا ركذ ,هيبأ نع» هلوقو « بيعش نب ور دلاو فحصف ةاررلا ضعب دانسالا اذه بلق -

 فو دلا اذه ركذف سل نع دیهس نب ورم نع هداتف نع مامه نع دادحلا ةديبع وبأ هاور ثيدح نع هابآ لأس

 ةيالل هدمب ىذلارثآلاو ثي دملا اذه ركذ ةبسانمو . هدج نع هيبأ نع بيعش نبورمع باوصلا و , أطخ اذه : لاقف

 وأ لعف لک ىف دملا ةزواجم فارسإلاو (نيفرسملا بحي ال هنإ اوفرسن الو وبرشا و | ولك إ3 املبق یا ىف نآل « ةرهاظ
 الف ) ىلامت لاتو ( مهسفنأ ىلع ارفرسأ نيذلا ىدابع اب لق ) ىلاعت هللا لاق دقو « رپشآ قافنالا ف وهو « لوق
 لاتخا نم ةلعفم نزوب یه نيتلا نبأ لاقو , ريكدلا وهو ءال.ؤلا یتمع یهو ةميظع نزوب ةليخماو (لتقلا ف فرسي

 اهآ ارتي ةليضف نع اشا ريكا ءاليخلا : بغارلا لاقو . رکشلا ادودع رک دقو هلوأ م! ءاليخلاو لاق رکت اذإ

 هلوانت نم عونملا نأ ةليخلاو فارمالا ىف رصحلا هجوو ؛ سفنلا ىف ىا لايخ ريوصت ليختلاو « هسفن نم ناسنالا

 وهو هنع ىبنأا ةلع تبثت ل نإ ری راک دبعتلا مو . فارسالا وهو دملا ةز واجب وهو هيف ىنممل امإ امهريغو اسبل و الكأ
 هلا لا وهو ربكلا فارسالا مزلئإ دقو ؛ مارحلا لخدیف عرشا ةب درو ام ةفل اخع لوانثت ديلا ةزواجيو < حجارلا

 دسلاو سفنلا حلاصم ريبدت هيفو « هسفا ناسنالا ریبدت لئاضفا عماج ثيدحلا اذه : یدادغملا فيظللا دبع قفوملا

 تناكذا سفنل اب رضي و فال:الا ىلا یدژیف ةشيمملاب رضي و دسجلاب رضي ءىش لكى فرسلا ناف « ةرخالاو ايندلا ىف

 « مثالا بسكست ثيح ةرخالاب رضت و بجعلا امسكت ثيح سفنلاپ رضت ةلبخلاو «لاوحالا رك أ ىف دسجلا ةعبات

 : ناتنئا كتأطخأ ام تش ام برشاو تْئشام لك : سابع نا لاتو ) هلوق . ساناا نم تقملا بسکت ثيح ايندلاب و

 ةرضیم نب هاربا نم ةنيبع نبا ةياور نم «ةسلاجلا » ىف یرونیدلا و هفنصم ىف ةبيش ىبأ نبا هلصو (ةلیخ وأ فرس
 قازرلا دبع هجرخأو .تفرسلا ركذي لف ىرونيدلا امأو . هظفلب هركدف ةييش ىفأ نیا امأ سابع نبا نع سواط نع



۳۵ 
 سايل باتک۔ ۷۷

 هجرخآ اذکو « ةليخم وأ فرس کی ملام برثلاد لك آلا هللا ىلحأ د ظفلب هيب أ نع سواط نبا نع رمعم نع

 ةدروأو « ءاطلا دعب ةرمملا تايئاب عيمجلل اذک « كتأطخأ امو هوقو .هب رمعم نع روث نب دمع ةياور نم ىربطلا

 . هلوقي مهضعبو : تيطخأ لقن الو تأطخأ « حاحصاا » بحاص لاق . انا باوصلاو : لاق اهفذح نيتلا نبا
 قامركلا لاق . كزواجت نيناه نم ةلصخ لك تماد ام تاحابملا نم تش ام لوازت یا كتأطخأ ام هلوق ىنعمو

 لاق ثيح هدرت رمعم ةءاورو « دعب هيفو : تاف . ناتنثا أطخلا ىف كمقوي مل ىأ ةيفان « ام» نوكق نأ لمتحمد

 وأ امن آ مهنم عظت الو ىلامت لوک واولا عضوم وأب ینآ یتامرکلا لاق «وأ» هلوقو < ةليخع وأ فرس یکت ملام د .
 مزلتسي اههنم دحاو لك عنم طارتشا نأ هلصاحو . هيف مزال نی مالا ءافتنا نأ ىأ « ىننلا ريدقت ىلع (اروفكتح
 : رعاشلا لاق اك سبللا نمأ دنع زناج وه : كلام نبا لاق « ىلوألا قیرطب نیممتجم امهعنم طارتشا

 لسالس وأ تعرشأ حامر رودص امهم دبال ناتذ ال اولاقف

 عفان نع ءأطوملا» ىف لسأ نب ديزو رانيد نب هقا دبعو عفان نع ) هلوق . سیرآ ىبأ نبا وه ( ليعامسا ) هلوق
 .ثدح ميلك عم كلام نع نعم ةياور نم ىذمرتلا دنعو « نع , ريركتب سا ن ديز نعو رانيد نب هقا دبع نعو
 یا ىناسرأ » لاق ةصق ةدايزب هنع لسا نب ديز ةياور ساق نب دواد ىور دقو « ةثالثلا ةاور كلام عج اذكمه

 كيلع اودر ناف « يلع مالسلا : لقف موق ىلا تشج اذا یب یآ : لاقف قوص فرعف ؟ لغدأ : تلق ربع نا ىلا

 ٠ ثيدحلا رکذف « تعج دقف كرازإ عفرا : لاقف هرازا رجلا دقو هنبا یار مث » لاق ؟ « لخدأ لقف
 ۱ .ناالا او ؛ نحأ هرصتخأو ؛ ىدبحلا هژاس ؛ هو دم ز نع ةئيايع نب نايفس نع اعيمج یدیشار دج هجرخأو

 « رع نبأ تعمم د ملأ نب ديز نع رمعم قيرط نم ادا دحأ هجرخأو . ربع نب هللا دبع نب دفا و نب هللا دیه

 ةراشالا ىنأت رع نال ىرغخأ ةصقو « هدعب ىذلا بابلا ىف ةروكذملا ركب نأ ةصق دازو « ةصقلا هذه نودي هركذف

 ثيدح لثم لاق عفان نع مباكديز نب ةماسأو ثيللاو بويأ ةياوو نم لسم هجرخأ عفان ثيدحو « نيباب دعب اپل
 وأ ابجرخأو ۰ اضيأ كلام نع « ًاطولا د ةأور دنع ةتباث ةدايزلا هذهو : تاق . ,ةمايقلا موب » هيف اودازو كلام

 ةدايز هيفو عفان نع بوبأ قيرط نم ثيدحلا یانلا و ىذمرتلا جرغخأد « ىنعقلا قبرط نم «جرختسلا» ىف میم

 موي » هیفو هنع لسم نب دیزعلا دبع قيرط نم دحأ هجرخآ رانید نب هللا دبع تیدحو « ءاسنلا لويذي قامت
 هدعب ىذلا پابلا ىف ىنأيس اک رمع نبا نع دحاو ريغو ملاس ةياور ىف اذكو « ةمايقلا

 اليخ ريغ نم ”هرازإ رجت نم اپ - ۲

 هببأ نع هللا ديع نب لاس نع ةةبقع نب یموم ايثدح یر اد "سنوي نب دحأ شو - ۷۸۵

 لوسراپ : ركب وبأ لاق. ةمايق موب هيلإ هللا رظنب مل ءالیخ بوث "رج نم » لاق مب ىنلا نع هع هللا یضر

 « ءالّيُخ هعكصي نم تسل : ینا لاقف . هنم كلذ دهامتأ نأ الإ ىخرتسي ىرازإ قف دحأ نا « هللا

 : لاق هنع هللا یضر رک: ىلأ نغ » ندا نع ساوي نع ىلعألا دبع ان ربخأ دع رم — 0



 6 ۱ e۷۸0 - ها۷ ثيدحلا

 «نهتمكر یلصف « سانلا باثو « دجساا ىنأ یتح ًالجمتسم هبو “رج ماقف ۽ له ىنلا دنع نو ”سمشلا تفَسَح

 اوهداو اولصف بش ابنم میر اذاق « هللا رتايآ نم ناعيا رمقلاو سمشلا نإ : لاقو اله لوفأ م . امنع جف

 « اهفشکی ىتح هلل
 جرح الف رذمل ناك نا نکل « روک لا دبعولا نم ىنثتسم وهف ىأ ( ءالیخ ريغ نم هرازا رج نم باب ) هل

 وبأ وه ( ةيواع» نب ديهذ ) هلوق . لاطب نال ةمجرتلا هذه تطقس دقو . هيف ثحبلا ىن ايف رذع ريغل ناك ناو « هيلع

 دحأ نا ) قیدصلا وه ( ركب وبآ لاقف ) هلوق . باوبأ ةثالث دعب هحرش ینأیس ( هبوث رج نم) هلوق ٠ ىفعجلا ةمئيخ

 قلطي و بن اجلا ةمجعملا رسكب قدااو ؛ دارفالاب « قش » امهريذاو « ینمشکلاو نسنلا ةينثتلاب اذک ( ىراذإ قش

 نأ الا ) هلق . ركب ىبأ مسج ةفاحن هناخرتسا بیس ناكو « ةمجعملا ءاخلاب ( ىخرتسي ) هلوق ٠ فصنلا ىلع اضيأ
 یداز] نأ د دحأ دنع ملسأ نب ديز نع رمعم ةياور ىف عقوو ¢ هنع تافغ اذا ىخرتسي ىأ ( هنم كلذ دهامتأ

 یخرتسی ال هيلع اظذاح ناك اذاف « هرامتخا ريغب هريغ وأ یشع كرت اذا لحني ناک هدش نأكسف « انايحأ یخرتسا

 ةشئاع نم ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نب هقا دبع نب ةحاط قب رط نم دهس نا جرخأو . هدش ىخرتسإ داك املك ةنال

 تلخد » لاق مزاح ىبأ نب سيق قيرط نمو « ةبوةح نع یخ رت سا هرازإ كسمتسي ال ىنحأ ركب وبأ ناک و تلاق

 هنا هيفو « مجله تسل و لسأ نب ديز ةياور ىف ( ءالیخ هعنصي نم تسل ) هلوق . « اغيحن الجر ناكو ركب ىبأ ىلع

 دازالا رج هركب ناك هنأ رمع نبا نع ةبيش نأ نا هجرخأ ام امأو ۰ افلطم هدصف ریغب هرازإ رجا نم ىلع جرحال

 لب : تلق . كلا هيله فخم لف بابلا ثيدح وه یزر دقفالاو « ةناديدشت نم وه لاطب نبا لاقف لاح لك ىلع

 نباب نظإ الو « ةروكذملا هتياورل قباطملا وهو ءال مآ ةليخ نع ناك ءاوس كلذ دصف نم ىلع ةلوحم رمع نبا ةهارك

 گرادتیلو كلذ يلد صدام مث هرابتخا رغب هراز] رعبا نم ةهاركلاب ديرب امنو اًديش دصقي مل نم ذخاؤي هنأ ريع

 ىف صافشالا لاوحأ رابتءا ثيدحلا فو . هزتتل وأ مرحلا هيف ةها كلا له اوفلتخا ناو « هيلع قفتم اذهو

 هيبنتلا تلفغأو « ةاورلا نم دحأل اب وسم هر مل (دمج ىنثدح) هلوق . ابلاغ درطم لصأ وهو < امفالتخاب ماكحالا

 ىلعألا دیغ نع ىوارلا ادحم نأب اذه ريغ نيعضوم ىف نكسلا نا حرص دقو , ةمدقملا ف هصوصخ عضوملا اذه ىلع

 لمتحیف ىلعألا دبع نص ىنثملا نب دمع ةباور نم ليعامسالا هجرخأ دقو . كلذ ىلعاضيأ اذه لمحيف « مالس نا وه
 وه سنوي و ةدحول اب ىرصبلا ةلمبلا یاسلا ىلعألا دبع نا وه ىلعألا دیو . لمآ هقا و انه دارلا وه نوكي نأ

 ماقف » هلوق انه هنم ضرغلاو < هحرش عم فوسکلا ةالص ىف ثيدحلا مدقت دقو « یربهبلا وه نسحلاو « ديبع نبا

 ناك ام صتخم یببا نأب رعمشيف « ىهلا یف لخدي ال عارسالا ببسب ناك اذا رجلا نأ هيف ناف « الجعتسم ب و رح
 لوطا ضرالا ىلع رجني ىذلا صيمقلا سبل زاجأ ىتح ءاليخال ناكام ىلع یبناا رصق نا هيف ةجح ال نك « ءاليخلل

 اوناك نأ دعب دجسلا ىلا اومجر ىأ ةدحوم مث ةثلثمب « یانلا باثو » هلوقو . ىلامآ هللا ءاش نا هاب أس اک

 هنم اوج رخ

 بایقا ىف رمشنلا بیس - ۳



 نمابللا باتک - ۷۷ ۲۵۹

 ةفيحج ىلأ نب "نوع ان ربخآ ةدئاز ىلأ نب رع ان ربخآ ليم ربا ان ربخآ قاحسإ ص - ۸۲

 ۱ غالب هقا لوسر تیارف « ةالصلا مافأ امل ءاه رک رف ةزئعب ءاج الالب ”تيأرف . . . لاق ةفيحُج ی هيبأ نع

 « ةزيملا ءارو نم هيدي. نيب نورع باودفاو سانلا تيأرو « قزععلا ىلإ نيتك ١ ىلصف ارشمقخ ف چ

 ( قسا ىنثدح ) هلوق ٠ بوثلا لفسأ عفر : ملا ديدشتو ةمجعلا نیشلاب وه ( بايثلا ىف رمشقلا باب ) هلق

 ىادمحلا وه ةدناز ىفأ نب رمعو « رضنلا وه ليمت ناو « جرختسلا » ىف يمل وبأ كلذ مزج هبوهار نیا وه
 هلوق . ةديسي ثيداحأ ىراخبلا ىف رمعلو : ةريبه لاقي دلاع ةدئاز ىبأ مساو « ايركذ وخأ ىف وكلا ملا ن وکسب
 «مدآ نم ءارح ةبق ىف لب ین تير » هلوأ ناف « ثيدحلا نم لمج ىلع فوطعم وه رثكالل اذيك (تيأرف لاق )
 ىنأ نب رمع نع ةرعرع نب دمع نع ةالصلا لئاوأ ىف فنصملا هجرخأ اذكو خلا الالب تيأد مث ه هيقو ٠ ثيدحلا

 ةباور ىف اذكو « تيأر د هلوأ ىف ییمشکلا عفوو . ثيدحلا لوأ سيل روكذملا نأ ىلا راشأ هرصتجا الف , ةدئاز

 لاق قس] نع رخآ هجو نم هجرخأو « رضنا| نع ةيوهار نب قتل دنسم نم معن وبا هجرخأ اذكو « قسنلا
 «اومشم » هلوف ايف عقي مل رضنلا نع قحا ةياور نأ ركذو « ةدئاز بأ نب رمع انثدح ىدتعلا سماع وبا انربخأ

 . «روصنم نبأ وه نإ نوكي نأ لمتحف رضنلا نع قاعبإ نع بابلا ف تمقو دقو « ساع ىبأ نع هتياور ىف عقوو
 .ىنلا جر ظفلب رمع هع نع ةدئاز ی نب ايركز نب ىحي قيرط نم هجرخآ هلاف ىلبعامسالل ءارمشم» ظفل عقب و
 رظنأ ین اک و هثيدح ىف لاقف ةفيحج یا نب نوع نع ىروثلا هاورر : لاق مث« هيقاس صب و لا رظنأ فک قلب

 لیذریغ ىف هلع ةالصلا ىف بايثلا فک نع ىلا نأ هنم ذخوی و ديمشتلا وه اذهو : ىليعامسالا لاق « هيقاس قيرب ىلا

 ريمشتلا لع وهو رفسلا ةلاح ىف تناك اهناف « اقافا تصفو ةروصلا هذه نوكست نأ لمتح و : رازالا

 رانلا ىف وهف نیبمکلا نم لفسأ ام باپ - ع
VAYنع > هلع هللا "یضر ةريره یا نع ىرمقملا ديف ىبأ نب ديعس انثدح ةسش انث لح مد شو  

 » رانلا فف رازالا نم نیبمکلا نم لفس ام : لاق ی ىلا

 بلا ىف اک رازالاب هدرقپ مل ةجرتلا ىف قلطأ اذک ( رانلا ىف وہف نيبعكلا نم لفسأ ام ) نیوئتل اب ( باب ) هلوق

 وب أو كلام هجرخأ دقو , ديعس ىنأ ثيدح ظفل ىلا راشأ ةنأكو , امهريغو صيمقلاو رازالا ىف ميمحتلا ىلا ةداشإ

 نع هيبأ نع بوقعي نب نمحرلا ديع نب ءالعلا قيرط نم مپاک ناب نباو ةناوع وبأ هححصو هجام نباو ىتاسفلاو دواد
 باما رثكأ هاورف هيبأ ىلعو ءالما ىلع عقو هيف فالتخال هنع ضرعأ ةنأكو 1 لسم لاجر هلاجرو ديعس ىنأ

 : قاربطلا هجرخأ « ردع ىبأ نع رمجلا يعل نع ءالعلا نع د لاقف ةسينأ ىلأ نب ديز مهفلاخو . اذکم هنع ءالعلا

 « یاسنا هچرخآ ةريره ىبأ نع بوقعي نب نحرلا دبع نع امیج یمیتلا ميهاربإ نب در وربع نب دمع هاورو
 ىرج ىنبأ ثيدح نم كاملا هححصو یاسنلاو دراد وبأ جرخأو : لوألا ىنطقرادلا حجرو یناسألا نيقيرطلا مص و

 ناف ‹ قاسلا فصأ ىلا كرازإ عفراو » عوفرم ثيدح ءانثآ ىف لاق همفر میس نب رباج همساو رغصم ءارلاو مجاب
 کالا حح و ىئاسنلا جرخا و « ةليخلا بح ال هلا ناو « ةلبخلا نم هاف رازإلا لابسإو كايإو , نیبمکلا ىلق تیبا



۷۳:۷ OVA - ۵۷۸۷ ثيدحلا 
 تا تی

 « نیقاسلا ءارو نف تيبأ ناف « لفسأف تيبأ ناف « نيقاسلا فاصنأ ىلا رازالا » ظفلب ةفيذح تریدح نم اضيأ
 نب نحرلا دبع قيرط نم لیعاسالا ةياور ىف ( ةريره بأ رع ) هل ۰ « داذالا ىف نيبمكسلا قح الو
 ) راثأا ىف رازالا نم نيبمكلا نم لفسأ ام ) هلوق . قو ره ابأ تمس ىرقملا اديعس تعمس , ةبعش نع یدپم
 لفسا وه ام ىأ , عقرلا زوجيو بوصنم و هو « هريخ لفسأو « ناك وهو فرذ# ةلصلا ضعبو ةلوصوم « ام »
 لاق « لفسأب ةفوصوم ةركن ءامد نوكت نأ زوج و ءايضام العف نوكي نأ لمتحو « ليضفت لعفآ وهو
 ءانعمو « هسبال ندب نع بوثلاب ىنكف ؛ رانلا ىف نيبعكلا لفسأ نم رازإلا هلاثي ىذلا عضوملا نأ ديرب : فاطخلا
 نوکت و « هيف لح وأ هرواج ام مساب ءىثلا ةيمسآ نم لآ هلصاحو « ةيوقع بذعي مدقلا نم نيبعكلا نرد ىذلا نأ
 ىذلا نم نيبعكساا نم لفسأ ام ىنعملا وأ « هفن صخشا دارملا نوكيو « ةيبهس نوک نأ لمتحو « ةيئايپ « نم »
 لامفأ ىف بوسع كلذ لمف نأ ريدقتلا وأ « حلا نیبمکلا نم لفسأ ام سبال ريدقتلا وأ « رانلا ىف رازالا تماسي
 عوقول هلاق نم داعبتسا اذه لکو ٠ راثلا ىف نيبعكلا نم رازالا نم لفسأ ام ىأ ريخأتو دقق هيف وأ « راثل لمآ
 : لاقف كلذ نع لثس امفان نا » داور ىنأ نب زبزلا دبع نع قازرلا دبع جرخأ ام هلصأو « رانا ىف ةقيقح راذالا
 رم نبا نع ليقع نب دم نب هللا دبع قيرط نم ىئاربطلا جرخأ نکسا . ها « نيمدقلا نم وه لب ؟ بايثلا بنذ امو
 جرخأو « رانلا ىف بايثلا نم ضرالا س«, ءیش لك « رسم نبإ اب : لاقف ىداذإ تابسأ مع ىثلا ىف آر د لاق
 لح ىف هللا نم سیل ةالصلا ىف لبسملا : لاقف لبسأ دق لصی ايبارعأ یار » ةنأ دوعسم نبا نع نسح دنسب ىناىطلا
 نا ل ىداو نم نركيو « هرهاظ ىلع ثيدحلا لح نم عنام ال اذه لمف , یار لاقي ال اذه لثمد « مارح الو
 ىطاعتي ىذلا نأ ىلا ةراشإ ةيصعملا هب تعقو ال ديعولا ىف نوكي وأ «6 منبج بصح هللا نود نم نوديعت امو
 تمم, بوق نب نحرلا دبع وهو بوقمي ىبأ قيرط نم ىئاسفلا ةياور ىف ( دانلا ىف ) هلوق : كلذب قحأ ةيصحللا
 نيمضتل تلد ابناکو ؛ ءاف ةدايزب رانا ىنف رازالا نم نيبمكلا تحتام : كي هلا لوسر لاق : لوقي ةريره ابأ

 نم ىئاربطلاو < هلمف لع هل ةيرقع راثلا ىف وف لبسملا رازإلا بحاص مدق نم نيبحكلا نود ام ىأ طرشلا ىنعم ام
 ةرزأ ه هعفر لفغم نب هقا دبع غب دح نم هلو «رانلا ىف رازإلا نم نيبعكلا زواج ءىش لک » هعفر سابع نبا ثيدح
 قالطالا اذهو ءرانلا نف كلذ نم لفسأ امو . نيبمك-لا نيب و هنيب ايف جرح هيلع سيل و«نيفاسلا فاصنأ ىلا نمؤملا
 ىف هيف ثحبلا نأسف لابسالا درب امأو « قافتالاب ديعولا هيف درو ىذلا وهف « ءاليخلا ديق نم درو ام ىلع لوك
 بابذلا هيذؤي الشم حرج هيبعكب نوكي نك ةدورضل هلبسأ ام اقلطم رازإلا لابسإ نم ىنئتسيو ٠ هيلي ىذلا بابلا
 گر هنذاب كلذ ىلع لدتسا و « یذهرنا حرش ه ىف انخيش كلذ ىلع هبن « هريغ دج ال ثيح هرازاب هرتسي مل نا الثم
 لجأ نم هنع ىه ام ىطامأ زاوج امهتيب عماجلاو . ةكحلا لجأ نم ريرحلا صيمقلا سبل ىف فوع نب نحرلا دبعل
 بابلا ىف هيف ثحبلا ىتأيس اک ءاسنلا كلذ ىف ديعولا نم اضيأ ىنئنسي و « ىوادنلل ةروعلا فشك زوم ا « ةرورضلا
 ۱ یلاعت هللا ءاش نا هملب ىذلا

 ءالیتا نم هبو رج نم اپ - ۵

 "لومر نأ ةريره ىبأ نع » جرعألا نعرانزلا یآ نع كلام انرمخأ "فسوب نب هللا ربع اش — ۷۸4۵۸

 ىرابلا عف ۰ ۱۰ ج مج - م



۳۵۸ 
 تا باتک _ پچ

 ےک بیست تی حتما ۱۱

 « ارطب هراز رج نم ىلإ ةمايقلا موي هللا رظنیال : لاق ه ها

 وأ - ی ؛یبلا لاق » لوقي ةريره ابأ تعمس لاق دايز نب "دمع اننادح ةبمش انثدح "مدا اتش - ۷۸۹

 « هب ۳1 فسخ ذإ « هج لجرم « هدفت هبحمت لح ىف یشم جر اهب :- و مساقلا وبأ لاق
 للحق ومف

 . « ةمايقلا موي ىلإ

 نع بابش نبا نع دلاخ نب نمحرا دبع ىنثدح لاق تیلا ىنث دح لاق ریت نب ”ديعس شرم - ۰
Pvت - 5 © مارو - ۳ ۰  

 ىف لجلجتي و رف « هب فسخ ذإ هرا زا رج لحجر اديب : لاق لب هلا "لوس نأ » هث دح هابأ نأ للا دبع نب لاس

 4 للا دبع ین دح ۰ ةريره ىلأ نع بیش هم رب و . یرهٌزا نع سوپ هعبات ٠ « ةمايقلا موب ىلإ ضرألا

 باب ىلع رع نب نا دبع نب اس مم تمک د لاق دیر ن درج هع نع یا غا رربرج نب بهو انثدح دم

 ' عموحن . . ألي ىبلا ممس ةريره ابأ تعم : لاقف مراد

 وهو صرف ىلع راثد نب برام "تيقل لاق ةبمش انئدح ”ةبابش انثدح لضقلا نب رطَم اش - ۱

 امنع هللا یضر رع نب هللا دبع "تمص » لاقف ینادحف « ثيدحلا اذه نع ”هتلأسف « هيف ىضقيت ینفاهناکم ىنأي

 رك ذأ : براش تلقف . ةمايقال موب هيلإ لا رظني ل ةليخح هبوث "رج نم : يلم لا لوسر لاق : لوقي

 نع رع نبا نع هللا دبع نب ديزو مس نب ديزو مح نب لج ”هعبات « اصيق الو ًارازا صّخام : لاق ؟ هراز

 ةمادقو دمحم نب رو ةبقع نب یسوم همباتو . هلثم رغ نبا نع ىنعي عفان نع ثيللا لاقو ۰ هاب ىنلا

 2 ءاليخ هبوث 4 نم» 2 یبلا نع رع نبا نع ملاس نع یسوء نبا

 ةرب ره ىنأ تبدح لوالا : ثرداحأ ةلالا هم دروا 3 ءاليخلا با یا ( ءاليخلا نم هب و رج نم باب ) هلوق

دح ىف قاسنلاو دواد فال هلثمو «ارطب هراز] رج نم ىلا هللا رظنيال د ظفلب
 راعبلا و . ابرق روكذملا ديعس فآ ثي

 نم لاحلا ىلد اهرسكبو ردصلا ىلع ءاطلا حتنب « ارطإ » ةياورلا ىف ءاج : ضايع لاق نيتحوتفم ةلمبمو ةدحومب

 : بغارلا لاقو . کلا ینمع لممتساو « ةمعنلا دنع نایفطلا رطبلا لصأو « انايغطو اربکت هرج ىأ رج لعاف

 اذا ظنلاف « هحرب ال ىأ ( هلل رظنر ال ) هلو . ابة< مايقلا ند ةمعنلا موش دنع ءرملا ىرتمي شهد رطبلا لصأ

 . ةحر رظف هيلا هللا رظني ال دارلا نوكي نأ لمتحو « ةيانکناک قولغا ىلا فيضأ اذاو« ازاجم ناك هللا ىلا فيضأ

 رظأ نمو هحر عضاوتم ىلا رظن نم نال رظنااب رظنلا دنع ناكا ینملا ند ربع « ىذمرتلا حرش » ىف انخیش لاتو

 نآل« ةيانك رظنلا هيلع زوج نمل رظنلا ةبسن : فامرکلا لاو . رظلا نع ناببستم تقملاو ةمحرلاف « هتقم ریکتم ىلا

 هيلع زوج ال ناو ؛ رظن كانه نكي مل ناوناسحالا نم ةرابع راص ىت> رشک مث « هيلا تفتلا صخمل اب دنعا نم

 هلوتو « ةانک هريغ قح ىف عقو امع زاجب ناحالا ینمع وف « كلذ نع هذئم هللاو ةقدحلا بیلقت وهو رظنلا ةقيقح



 ا سس ۲۹ ۵۷۹۱ - ۰۷۸۸ ثيدحلا
 . ثداوحلا نم ددجتي اع عطقنت دق اهناف ایئدلا ةحر فالخ « ةرمتسملا ةحرلا لح هنأ ىلا ةراشا « ةمامقلا موب »
 نا د ىرج ىنأ ثيدح نم دواد نا ىف هلصأو ىناربطلا هجرخأ ام تقلا وأ ةمخرلا ىلع رظنلا لمح نم ركذ امطژیو
 ( نم ) هلوق . ثيدحلا « هتذ.خآاف ضرالا ىمأف , هتقف هيلا هقا رظنف « اف رتخبتف ةدرب سبل مكلبق ناك نم الجر
 جرخأف اهنء هللا ىضر ةلس مأ كلذ تمیف دق و«صوصخلا لمفلا اذه ىلع ر وكذملا ديعولا ىف ءاسنلاو لاجرلا لوانقی
 مأ تلاقث » لوألا باملا ق روكذملا هثيدح الصتم ريع نبأ نع عفان نع بوآ قرط نم هح و ىذمرتلاو یاسنلا
 اعارذ هنیخریف : لاق ۽ نمادقأ فيكدت اذا : تلاقف « اربش نيخرب : لاقف ؟ نهلويذي ءاسنلا عنصت فيك : ةيلس
 ضردآ السم نأ كو « هدنع تسيل اهناف « موف لسم ةدارزلا ذه مهضعب ازع دقو . یذمرتلا ظفل « هيلع ندر ال
 نع رع نب هللا ديبع قيرط نم امهريغو قاسنلاو دواد وأ هچ رخآ دوف « عفان ىلع امن فالتخالا ةدابزلا هذه نع

 ىمو» نب بوبأ قيرط نم قاسنلاو عفان نب ركب ىبَأ قيرط نم دواد وبأ هجرخأو « ةلس ما نع راسب ن, نايلس
 نآ نإ یک ةياور نم لاسنلا هجرخأو , ةيلس مأ نع دسع نآ تنب ةيفص نه عفان نع مال ق نب دمو
 وبا هجرخأ رع نبا ثيدح نم دهاش هلف كلذ عمو < ىرخأ تافالتخا هبفو امسفن ةلس ما نع عفان نع رشک
 نهداوف هندزتسا 9 ارش نينمؤألا تارمال طب ها لوسر صخر » لاق رع نا نص قيدصلا نأ ةياور نم دواد
 ديلا شب ناريش هنآ و هيف نوذأملا عارذلا ردق ةياورلا هذه تدافأو « اعارذ نم عرذنف انيلا ناسي نكف « ارش
 كثيداحألاب ةديقم لابسالا نع رجزلا ىف ةفلطملا ثيداحالا نا : لاق نم ىلع بقعتلا ميفلا اذه نم دافتسيو « ةلدتعملا
 مرحتا نأ یضتقی ءالیخ رجلاب اهديبقت ىف ثیداحالا رهاوظ : یو وناا لاق « ءالمخ هلعف نم ةحرصملا یرخالا
 « ىنعم نه ويذ رج ىف ءاسنلا کح نع ةملس مأ راسفتسا ىف ناك امل كلاذك ناك ول هنآ بقا هجوو « ءاليخلاب صاخم
 لابسإلا ىلا نهج ایتحال كلذ ىف ءاسنلا کح نع تل أسف« ال مأ ةليخم نع ناك هاوس اقلطم لابسإلا نع رجرلا تمبف لب
 طقف ىنعملا اذه ىف لاجرلا عج نع جراخ كلذ ىف نہکح نا امل نییف « ةروع |ممدق عیمج نال« ةروعلا رتس لجأ نم
 لد ةملس ما علم هرب رةتل لارسالا عنم هدارمو « ءاسنلا نود لاجرلا قح ىف عنملا نأ ىلع عامجالا ضايع لقن دقو
 ینلا ردقآ هنيببت و « لابسالا ىف ءاسفلاو لاجرلا نيب باوجلا ىف هتفرفتل صوصخ ماع هنأ اهل نيب هنأ الا . اهميف
 رصتقي نأ وهو ؛ بابحتسا لاح : نيلاح لاجرلل نأ لصاحلاو . لاجرلا قح ىف كلذ نيب اک نوقح ىف هدعإ ام عن
 ام ىلد ديزب ام وهو بابحتسا لاح نالاح ءاسنلل كاذکو . نيبمكلا ىلا وهو زاوج لاحو قاسلا فصأ ىلع رازالاب
 ىف یناریطلا هجرخأ ام ءاسنلا قح ىف ليصفتلا اذه دیژیو . عارذ ردقب زارج لاحو ربشلا ردقب لاجرلا زئاج وه
 «ةأرملا ليذ اذه : لاقو اريش امتع نم ةمطافل ربش وَ ینلا ناد سلآ نع ديمح نع رهشعم قب رط نم «طسر الا 0
 : ىناررطلا لاق . ةمطاق مسی ملو « اذه ىلع ندز ال لاقو نبش وا اربش اهليذ نم ربش ه ظفلب لعب وبأ هجرخأو
 هجرخأ ام هدي و. و « دمتءملا وه ربشلاب موج ینلاو « ىوارلا نم كش « وأ » و : تلق . ديمح نع رمتغم هب درفت
 رجلاب ديبقتلا نأ ثيداحألا قايس نم طيفتسيو « اربش ةمطافل ربش ب یا نا » ةملس مأ ثيدح نم ىذمرتلا
 نسم لا سوبللاب دصق نم نأ ةلدآلا نم عمت ىذلاو « هبو رمش نمل ولو موهذم رتخبتلاو رطبلا نأو , بلاغلل جرخ
 ناك ولو « تاحابملا نم سبل ام هرض ال هلثم هل سیل نمل رقت ريغ اهياع ارك اش احل ارضحتسم هيلع هللا ةمعن راہظ]
 ةرذ لاقثم هبلق ىف ناک نم ةن+لا لخدي ال : لاق یب هللا لوسر نا , دوءسم نا نع لسم حصص ىف . ةسافنلا ةياغ ىف



 سابلا پاتک - ۷۷ ۱ هم

 ربك « لاما بحي لبمج هللا نا : لاقف « ةئسح هلعن و انسح هب وث نوكي نأ بع لجرلا نا : لجر لاقف « ربك نم

 ىربطلا هجرخآ ام امأو . راقتحالا : ةلمهم م يملا نوكسو ةمجعملا حتفب « طغو و هلوقو .«سانلا طمغو قتلا رطب

 كلت ) ىلامت هلوق ىف لخديف « هبحاص كارش نم دوجأ هلعن كارش نوكي نأ هبعنمن لجرلا نإ » ىلع ثيدح نم

 نأب دومسم نبا ثيدح نيبو هنيب ییطلا عج دقف الا( ضدالا ىف اولع نود ال نيذلا العجب ةرعألا راداا

 جرخآ دقف « هيلع هللا ةمماب اجاهتبا كلذ بحأ نمال » هبحاص ىلع هب مظعتيل كلذ بحأ نم ىلع لوح "ىلع ثيدح

 هلو « هدبع ىلع هدمغت رثأ یرب نأ بع هللا نأ د هعفر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع ةءاود نم هنسحو ىذمرتلا

 كثب دح نو ماحلاو نابح نا هو دواد وبآ و یاسنلا جرخأو « ديعس ىنأ ثيدح نم ىلعي یا دنع دهاش

 هرثأ دیاف الام هللا كانآ اذإ : بايثلا ثر ءآرو هل لاق عقب ىنلا نا » هيبأ نع ىمشجلا كلام نب فوع صوحالا ىنا
 كو و دصقلا ةاغام عم « هنم باطل نوجاتحا هف ريل ةفاظنلاو ةضافنلا نم هلاح قيلت ابايث ىبلي نأب یا « كيلع

 , ىراصنالا ورمع نب داوس وه دومسم نا ثيدح ىف مهأ ىنذلا لچرلا : 1 ةلکست ۰ ةلدالا نيب امج فا رسالا

 مساقف وبا لاق وأ « اِ ینلا لاق ) هلوق ٠ ىتاثلا ثيدحلا . هريغ ةعامج كلذ عقوو « هقيرط نم یربطاا هجرخأو

 < يلب ىالا نع » اولاقف ةبعش نه هریغو ردنغ اور نم لسم هجزخأ دقو « ىراخبلا خيش مدآ نم كش ( بِ

 نع عفار یا قبرط نم مسم داز ( لجر امإب ) هلق . دايز نب دمج نع سم نب عیبزلا ةياور نم هجرخآ اذکو

 8 حار شلا شعب لع اذه خو « یضم اک ليئارضإ قب ركذ ىف ىراخيلا هجرخأ مث نمو € لبق ناك نم « ةر ره ىبأ

 كلذبو ۰ لبق ناك نم » اشیا امهتياوو قو سنأ ثيدح نم لس وبأو ديعس ىنأ ثيدح نم دحأ هچرخآ دقو

 : لاق سابعاا ىثدح : لاقف سابع نبا دوفأ تشک » لاق بيركقب رط نم ىلعي وبأ هجرخأ ام امأو ؛ ىوونلا مرج
 يو ىنلا نمز ىف عفو ةنأ ف رهاظ وهف ثيدحلا « نيب وث نيب رتخبتي لجر لبقا ذا لي هللا لوسد عم انآ انيب
 « ةريره ىبأك كلذب نیبطاخا لبق ناك نم دارملا ناب عملا وأ « ددمتلا لمحو ٠ حيمص لوالاو « فيعض هدنسف

 رتخباب ةل- ىف ةرب ره ابآ یتا شرف نم الجر نأ» لس٠و دحأ دنع هلمأو يلعب وأو ةبيش ىلأ نب ركب وبا جرخا دقف

 «اشن وذؤتتل مكنإ هللاو : لاقف ؟ ائيش هذه ىتاح ىف لوقي هتعم لمف « ثيدحلا كت كنإ ةريره ابأ اي : لاقف امف

 لاتو ثيدحلا رکذف « تعج « ءىثب عشادح ام ةومتكي الو سانل هننیبیل باتنکلا لهأ ىلع هقا ذأ ام الولو

 ی تافاصلاو ةر وس ىف « نآرقلا تامجم » ىف لیپ لا رکذو « كموق نم ناک هلءا یردآ ام هقا وف » هرخآ ىف

 قیرط نم غخیداتلا ف ىربطلا هجرخآ اذهو : تاق . سراف بارعأ نم ةنأو نزلا روکذلا لجرلا مما نآ ىربطلا

 ىف ىرهوجلا ركسحذ اذكو « نورا هناب « رابخالا قاعم , یف یذابالک- مرجو ىف ايجلا بيعش نع جرج نبا

 فیهض دنسب سابء ناو ةر ره 1 تبذح نم ةماسأ نآ نب ثراحلا هجرخأ ام كلذ ىف دنتساا نأكو «حاحصلا»

 منبج دیفش نم هب فسخ هيف لاتخاف ابن سبل نمر» هيفو لیوطاا ثيدحلا ركذف وَ هلا لوسر انيطخ» الاق ادچ

 ىريطلا یورو . ةمايقلا موب ىلا اف لجلجتي ومف ضرالا هه فسا ابف لاتخاف ةلح سبا نورات نآل ءاهف لجاجتيف

 لجاجتي ةثأو « ةماق موي لک نوراقب فضم ةنا انل ركذو لاق ةداتق نع ةب ورع ىبأ نب ديعس قيرط نم خيراتلا ىف

 ءادرو رازا ليقو « رخالا قوف امهدحأ ناب وم ةلملا ( ةل- ىف ىش ) هلوق . « ةءايقلا موي ىلا اهرعق غابب ال امف

 لوق ۰ « يدرب ىف رتخبتب لجد انیب د لسم دنع ةريره ىبأ نع امیج مامهو جرعالا ةباور ق عقوو « شالا وهو
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 نبا ثيدح فو « عفاد یا ةياور ىف دحأل هلثمو ءهادربو هتمج هتبجأف د لسم نب عيبرلا ةياور ىف ( هسفن هبجعت )
 ىلع داصتفالاو « ءاليخلا نم » ةدايزب ليثارسإ ىب ركذ رخاوأ ىف مدةتو ؛ انه اذکه «هرازإ رجب لجد انيب » ريع
 ثيدح ىف عقوو . ابلاغ ءاليخلا هب _مظإ ىذلا وه ةنال رکذلاب رازالا صخ (ءاو , ءادرلا دوجو مفدي ال رازالا

 هتظحالموه هسفنب ءرملا بأ: ىطرقلا لاق « ام يف لاتخ نيدرب ىف جرخ د ىلعإ نا دنع سنأو دحآ دنع ديعس ىنأ
 ميجلا ديدشتب ( لجرم ) هلوق . مومذملا بكلا ومف كلذ عم هريغ رقتحا ناف: هللا ةمعن نايسن عم لاكلا نيعب اه
 ىذلا امأو « كلذ نم رثك | ىلاو نيبكسمملا ىلا سأرلا نم ىلدق اذا رعشلا عمتجم ىه يلا دیدشت و ميجلا مضب ( هتج )
 فسخ د جرعألا ةءاور ىف (هب هللا فسخ ذا) هلوق . هنهدو هع رست رعشلا ليجرتو ,ةرفولا وهف نينذالا زواجتي ال
 ربع نبا ثيدح ىف ( ةمايقلا موب ىلا لجلجتي وبف ) هلوق . هب كلذ عوقد ةعرس ىف ربظأ لرالاو « ضرالا ه هللا

 موقت تح ضرالا ىف لجلجتپ ویفد لسم دنع لسم نب عیبرلا ةياور فو « ةمايقلا موي ىلا ضرالآ ىف لجاجتي » وهف
 لجلجتلاو « ةمايقلا موي ىتح د دجا دنع ةر ره ىنأ نع مامه ةاود ىف عقوو < عفار ىبأ ةياور ىف هلثمو « ةعاسلا

 . ؛دلجلچ دقف ضعیب هضعب تطلخ ,یش لك : ديرد نا لاتو « توص عم کرج ا ةلجلجلا ليقو « كرحتتلا نیمی

 ىف لجلجت ىنعملاف ٠ قش ىلا قش نم عفدنبو ديدش بارطضا عم ضرالا ىف خوسي نأ لجاجنلا : سراف نبا لاقو
 قم“ وهو 2م مالو ةدجحا و می« لاجت د یدر هئا ضايع یر ٠ اعفادتم اب رطضم اف لش ىأ ضرالا

 نوکی نأ الإ اهدعيتساو نيتهجعم نءاح «لخلختي ,اضيأ تاياورلا ضءإ نع یکحو . ضرالا طغت ىأ « ىطغتي

 : تلق . نيتلمهم نيءاح ,لحلحتي» نیحیحصلا ريغ ىف ءاجو « مجللا نم «يلعام تذخآ اذا مظعلا تلخلخ مهلوق نم
 : لاقیف هب زغلب نأ نکمیف لجرلا اذه دسچ لک ات ال ضرالا نأ ثيدحلا اذه ىضتقمو « لوألا الإ فيحصت لکلاو
 رخاوآ قلوصوم ےمدقت هتیاورر (یرهزلا نع) ديزي نبا ىنعي (سن وب هعبات) هلوق . توملا دعب هدسج لب الر فاك

 هظفل و همايتب هنع ناملا ىبأ قيرط نم ليعامسالا هلصو ( یرهزلا نع بیمش هعفر مو ) هلوق . ليئارسا ینب ركذ
 نب مزاح یآ نب ريرج وه (ىبأ انئدح ريرج نب بهو ) هلو « كاثلا ثيدحلا . « ءاليخلا نم الوسم هراذ رج د
 ىف دیز نب ريرجل سيل و « ىزارلا متاح وبأ ات ىرصبلا ةلس وبأ وه ( ديز نب ريرج هم نع ) هلوق . ىدزالا ديز

 نع ملاس نع » لوقي ىرهزلاو ةريره ىبأ نع ملاس نع لاقف ىرهزلا هيف فلاخ دقو « ثيدحلا اذه ىرس ىراخبلا
 ملاس ثیدح هتفرعمو یرهرلا ناقئا ةدشل اعم ةريره ىبأ نعو هيب نع ملاس نع ةنأ ىراخبلا دنع یوق نکل «هيبأ

 ظفح هنأ ىف ةئيرق اهلا « ةريره ابأ تعمس : لاف هراد باب ىلع لاس عم تنک د هتیاور ىف ديز نب ريرج لوقل و
 نم باش هب رف 0 رر رج نب بهو نع ديعس ن ىلع قيرط نم ¢ جرختسملا , ىف مم نأ دنع عقوو . هنع كلذ

 ىبأل ةمقلا هذه لثم نال  هطبض ديز نب ريرج نأ ىرةيام اضيأ اذهو ,ةريره وبأ انئدح : لاقف هرازإ رب شيرق
 نم « ننسلا » نم ةنيزلا ىف ىئانلا هجرخأ دقو « كلذک ابجرخآ السم نأ یمدق اک هنع عفار وبأ اهاور دق ةريره
 « ةريره أ نع ربع نب هللا دبع ن ملاس نع » هتياور ىف لاقف دنسلا اذج ريرج نب بهو نع ىنيدملا ني ىلع اور
 هتخسن ىف عفو هنأكو » ىرملا هيلع هبن مر وهد « ةرب ره يأ نع رع نب هلا دبع ةجرت ىف رکاسع نبا هدروآ و

 ةروكذملا مین بأ ةياود ىف ( هرعت می ىنلا حم ) هلق . رع نب هللا دبع نع تراصف « هقلا دبع نبا د فیحمت

 موي لا اهف لجاجتي وبف ضرآلا هب هللا فسخ همفن هجمت ةلح ىف رتخبنب لجر ايب لوق قلي هللا لوسر تعم د
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 ةلمهملا ركب راثدو « لتاقم نزو ةدحوملاو ةلمبلاب ( بداحم ) هلوق : ثلا ثيدحلا یرخآ قرط رکذ .  ةمايقلا

 سيردإ نب هللا دبع لاق . ةفوكلا ءاضق ىلو دق برام ناك ( هيف یضقب ىذلا هناکسم ) هلوق ۰ ةثلثلا فیفضو ٠

 لجزلا ىف ناك اذإ ةيلهاجلا لهأ ناكر برح نب كامس لاهو « هئانعق سام ىف ادامحو کلا تبار د هيبأ نع ىدوآلا

 « فافعلاب الا مالسالا ىف نلكي الو« عضاونلار نايبلاو ةعاجشلاو ءاخسلا و لقعلاو لا : هردوس لاصخ تيس

 رافكلا هب ظيغيل ناك سرفلا هب وكر لما : ىدوادلا لاتو « رائد نب براحم ىنمي « لجرلا اذه ف نعمتچا دقو

 ىلا برقأ ىثملا نكل : تلق . هنع راذتعالل ىتعم الف زئاج ليخلا بوكر نأب نيالا نبا هبقعتو . ودملا هب بهر و

 ارازإ صخام : لاق ؟ هراز] ركذأ : براحن تاقف ) هلو . هکح لزنم نع اديعب ناک هلزنم نأ لمتصو « عضاوتلا

 ريبعتلا نأ هلصاح برا باوجو « رازإلا ظفاب تءاج قرطلا رثك أ نأرارإلا نع ةبمش لاس ببس ناك(اصيق الو

 نبا هبرغتساو ىذمرنلا الإ ننسلا باعا جرخأف , كلذ هاضتفا ام حيرصتلا ءاج دقو « هريغو رازإلا لمشي بوثلاب

 ىف لابسالا , لاق إب ینلا نع ةيبأ نع رم نب هللا دبع نب ما نع دواد یآ نب زر علا دبع قبرط نم ةبيش ىنأ

 جرخأ دقو . لاقم هيف زلزملا ديعو . باپلا ثیدک ثيدحلا « ءاليخ اثیش اهم رج نم ةمامعلاو صيمقاو رازإلا

 لاقو « صيمقأ ىف وف رازإلا ىف يم هقا لوسر لاق ام » لاق ربع نبا نع ةيمس ىنأ نب طز ةياور نم دواد وبأ

 نوسإلي اوناكهدبع ىف سانلا رثكأ نال رازالا ظفلب را درو امئإ : یرباعلا
 سائلا سيل الف , ةيدرالاو رازالا

 « بول اب صنلا تأي مل ول حيحص سايق اذه : لاطب نبا لاق . ىهنلا ىف رازالا <f ابكح ناك عي راردلا و صيمقلا

 « تاب ذعلا ءاخرإ نم برعلا ةداع هب ترجام دارملا نوكي نأ الإ ء رظن ةمامعلا رج ر ومآ قو « كلذ عيمج لمشإ هناف

 لاق هيبأ نع ةيمأ نب وربع نب رفعج ثيدح نم یاسنلا جرخأ دقو ۰ لايسالا نم ناك كلذ ىف ةداعلا ىلع داز امبف

 رجزلا ىف لخدي لهو « هيفتك نيب اهفرط ىخرأ دق ةماحع هيلعو را لع اب هللا لوسر ىلا ةءاسلا رظأأ ىنأك»

 هلعفي اك ةداعلا نع جرخ ىتح اهناطأ نم نأ ربظإ ینلاو « رظن لع ؟ هوحن و صيمقلا ماكأ ليوطت بوثلا رج نع

 . هک رحت ىف كش ال ءاليخ اباد ضرالا سم ام : « یذمرا حرش ه ىف انخيش لاق . كلذ ىف لخد نييزاجحلا ضعب

 عون لكلا راصو , ابلي وطب حالطصا سان ثدح نكلو ادیب نكي مل داتعملا ىلع داز ام مرحتب ليق ولو : لاق

 الف ةداعلا قيرط ىلع ناک امو« همب رحت ىف كش الف ءاليخلا لنبس ىلع كلذ نم ناك امهمو « هب نوفر راعش سانلا نم

 ىف داتعملا لعو ةداعلا ىلع داز ام لک ةها رك ءاذعلا نع ضاع لقنو ٠ عونملا ليذلا رج ىلا لصي مل م هيف مرت

 نبأ ) ةدحوملاو ميلا حتفب ( ةلبج همبات ) هلوق . ابیرق هيف ثحبلا ركذأسو : تلق . ةمسلاو لوطلا نم سابلاا

 هبايث نم ابو رج نم » ظفلب رمع نبا نع هنع ةبعش قيرط نم یاس هتیاور لصو دقو ؛ رغصم نيمار ( مي

 رعنا نغ اعيمج ميم نب ةلبجو رائد نب برا نع ةبعش قيرط نم لسم هجرخأو « هيلا رظني ال هللا ناف ةليخم نم

 رع نأ ىأ ( هللا دبع نب ديذو ) هلق . سابلا لوأ ىف هيلع مالكسلا مدقت ( لس نب ديذد ) هلوق ٠ هظفل قسي لو

 مد « ليعامسالا كلذپ مزج « رازالا ظفلب ال  بوثلا و ظفلب ربع نا نع هتياور ىف راثد نب براعم اومبات ىتعي

 ديز نب دم نب رمع نع بهو نبأ ةياور نم ثيدحلا اذه ةناوع وبآ جرخأ دقو . دمب وصوم ديز ةياور ىل عقت

 ان ورقم لس یأیسو < ةمايقلا موي هبلا هقا رظني ال .اليخلا نم هبابث رجب ىذلا تا » ظفلب هيبأ نع هللا دبع نا

 ةدارم لعلف ۰ رخآ اثیدح هدج نع دز نب دمع نب مع نع بهو نءا ةياور نم ىراغبلا جرخأو , عفانو ملاسإ
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 , هلع ةبيتق نع لدم هصو ( هلثم رمع نبا نع ىتمي عفان نع ثيللا لاقو ) هلق ۰ لعأ هللاو هدج هيبأ نع اه هلرقب

 ةياور نم هجرخأ اذکو « بوثلا ظفلب هركذف ةبيتق نع قاسنلا هجرخأو « كلام ییدح لثم لاق لب هظفل تسي لو
 نع سمع نبا نع ملاس نع ىموم نب ةمادقو دم نب رمعو ةبقغ نب ىموم همبات و ) هلوق ٠ عفان نع رمع نب هللا ديبع

 امأو « سابللا باتك نم ىناثلا بابلا لوأ ىف تمدقنف ةبقع نب ىموم ةياور امأ ( ءاليخ هب وث رج نم : مب ىنلا
 هيبأ نع دمع نب رمع یترخآ و بهو نبا قيرط نم لسم ابلصوفرع نب هللا دبع نب ديذ نبا وهو د# نب رع ةياود

 نب رع نبا وهو ىسوم نب ةمادق ةياور امأو . ثيدحلا «ةليخلا نم هبي رعب ىذلا» ظفلب «رع نيا نع عفانو ملاسو

 عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سيل و ىوبنلا دجسملا مامإ ناكو ريغص ىغب ات قدم وهو ىحمجلا نوعظم نب ةمادق
 : سابلا باتک ل وأ روكذملا كلام ثيدح ظفلب « تايفقثلا د ف ولعب انل تصقوو ؛ هحیح ق ةناوع وبأ ایلصوف

 رج نم » ظفاب رع نا نع ةءاجهاور دقو < ملاس نع نایفس ىنأ نب ةلظنح ةياور نم لسم هجرخأ اذكو : تاق

 لسم دنع امهالك رفمج نب دابع نب دو فا هرخآو نوثلا ديدشتو ةيناتحتلا حتفب قانب نب لسم مهنم « هدازإ

 فو ٠ عا لاو لمشأ « بوثلا , ظفلب ةءاورلاو « رازالا » ظفلب نورخآ هاورو « هجام نبا دنع قرعلا ةيطعو

 نكل « اضيأ هع رعت ثباحألا رهاظف ءاليخلا ريغل لابسالا امأو « ةريبك ءاليخلا رازالا لابسإ نأ ثيداحالا هذه

 « انه دیقلا ىلع لوم لابسالا مذ ىف دراولا رجرلا ىف قالطالا نأ ىلع ءاليخلاب تيداحالا هذه ىف دیبقتلاب لدتسا

 , ديعولا هقحلي ال ءاليخلا ريغل رجلا نأ هموبفم : بلا دبغ نبا لاق . ءاليخلا نم لس اذا لابسالاو رجلا مرح الف
 ناك ناف . هاليخلل نيبعكسلا تحت لابسالا : ىوونلا لاقوا. لاح لك ىلع مومذم بايثلا نم هريغو صيمقلا رج نأ الإ
 نوكي نأ بحتسلاو : لاق ؛ .اليخلا ريغلو ءاليخلل رجلا نيب قرفلا له ىعفاشلا صن اذکمو « هووكم وبف اهريغا

 ناك نا میرحت عنم عونع نيبعكلا نع لزن امو « نیبمکلا ىلا هتحت ام ةهارك الب زئاجلاو « قاسلا فصن ىلا دازالا

 ءاليخلا لابسالاب اهدییقت بجيف ةقلطم لابسالا نع رجزلا ىف ةدراولا ثيداحالا نآل . هب زات عنف الاو ءاليخال

 اهريغ ین الو ةالصلا ف لدسلا زوحي ال : لاق ىعفاشلا نع هرصتخم ىف ىطيوبلا هركذ هيلا راشأ ىذلا صللاو . ىبتنا
 لوحموه لب ميرحتلا ین ىف احيرص سيل « فيفخ د هلوقو « ها ركب ال مب ىنلا لوقل فيفخ اهريغلو « هالیخل
 اذمف هلدسي هنکا هسبال ردق ىلع بوثلا ناك ناف « لاحلا فلتخیف ءاليخلا يمل اماف « ءاليخ رجال ةبسنا اب كلذ نأ ىلع
 اذهف هسبال ردق ىلع ادئاز بوثلا ناك ناو ءركب ىبأل عفو ىذلاك دصق ريغ نع ناک نآ اس الو ؛ مرح هيف ربظب ال

 هيف نكمأ وهو ءاسنلاب هبدشنلا ةبج نم هيف عنلا هجنن دقو « ميرحتلا ىلا یبتنیف فارسإلا ةبج نم هيف علا هجتي دق

 هجتي دقو « ةأرملا ةسبل سباب لجرلا نمل يب هلا لوسر نا ه ةريره ىبأ ثيدح نم کالا حح دقو « لوالا نم

 ىف یذمرتلا هجرخأ ىذلا ثيدحلا ريشي كلذ لاو « ةب ةساجنلا قلعت رم نمأي ال هسبال نأ ةبج نم هيف عنلا
 ءارلا مضي مهر اهمساو هتيع نع ىنراحلا  ميلس هيبأ مساو  ءاثمشلا بأ نإ ثعشأ قيرط نم یاسنلاو « لئامثا د
 ىل لاقف ؛ هرجا درب لعو یثمآ تناك » لاق دلاغ نب ديبع همحاو ابمع نع ةلظنح نب دوسالا تنب یهو ءاحلا نوكسو
 «ىف كلل امأ : لاقف « ءاحلم ةدرب ىه اما: تلقف« مای ىنلا وه اذاف ترظنف « قبأو قنأ هان كبوث عفرا : لجر
 ابلبق ةلمهع و میلا حتفپ « ءاحلم » هلوقو « ديج اپابق هدنسو « هيفاس فاصنأ ىلا هرازا اذاف ترظنف » لاق ؟ ةوسأ

 ناو كبو عفرا و هيلع لخد ىذلا بادثلل لاق هلأ رع لتف ةمق قو ء ضيبو دوس طرطع امف ىأ ةدود# نوكس



 ةنظم ةن وك یهو ىرخأ ةبج نم لابسالا ىف اضيأ عنملا هجتيو « بقانلا ىف مدقت دقو « كبرل قنأو كبوثل قنا

 هلوانت دق ىهنلا نال « ءاليغ ه*رجآ ال لوقيو « هبمک هبوثب زواحب نأ لجرلا زوج ال : ىفرملا نا لاق « ءالشا
 لب ٠ ةماسم ريغ ىوعد اهناف « "ف تسهل ةلعلا كلت نال هلثتءأ ال لوي نأ اکح ظفاا هلوانت نمل زوج الو « اظل

 م ولو ءاليخلا مزاتسي بوثلا رجو بوثلا رج مزاتسپ لابسالا نأ هلصاحو . اصخلم ها هرکت ىلع ةلاد هليذ هتلاطإ

 كاباو و هعفر ثيدح ءانثأ ىف رحم نبا نع رخآ هجو نم عينم نب دحأ هجرخأ ام هدیژیو « ءاليخلا سبالاا دصقي

 ذإ ب هقا لوسر عم نح ايب » ةمامأ ىبأ ثيدح نم ىتاربطلا جرخأو « ةليملا نم رازالا رج ناف رازالا رجو

 عضاوتيو ةبوث ةيحانب خب ما هللا لوسر لمجل ؛ لبسأ دق ءادرو راز] لح ىف یراصنالا ةرارز نب ورع انقحل

 ورع اب : لاقف « نیقاسلا شح ىنإ هقا لوسر اب : لاقف ورم اعم ىح « كتمأ و كدبع ناو كدبع : لو و هلل

 هسفن ورع ثيدح نم دمحأ هچرخآ و . ثيدحلا « لبسلا بمب ال هللا نا ورع اب « هةل ءىش لک نسحأ دق هللا نأ

 هيفو « ةرادز نب ورمع نع » لاقف اضيأ قارطلا هجرخأو « نالف نب ورمع نع » ه-تياود ىف لاق نکل
 عبرأب برض مث « رازالا عضوم اذه ورمع اي : لاقف ورم ةيكر تحن عباصأ عبرأب مت هقا لوسر برضو د
 دصقب مل روكذملا ارمع نأ هرهاظو تاقث هلاجرو ثيدحلا «رازالا عضوم اذه ورع اي : لاقف عبرألا تحت عباصأ

 ب ىنلا رصب أد لاق ققثلا ديرشلا ثيدح نم ىناربطلا جرخأو . ةذظ. ةنوكل كلذ نم هعنم دقو « ءاليخلا هلابساب

 قلخ لكف « كرازإ عفرا : لاق « ىاتبكر كاطصن فنحآ ینا : لاقف , كرازا عفرا : لاقف هرازإ لبسأ دق الجر
 ام حبقأ كاذ » هرخآ فو « مسي مل فيقث نم لجد نع قرط نم ةبيش ىنأ نب ركب وبأو ددسم هجرخأو « نسح هلا

 : لاقف كلذ ىف هل ليقف : هرازإ لبسي ناك هنا ه دمج دنسب دوعسم نبا نع ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ام امأو « كقاسب
 هنأ هب نظي الو « قاسلا فمن ىلا نوكي نأ وهو «بحتسلا ىلع ةدايز هلبسأ هنأ ىلع لوحم وبف « نيقاسلا شمح ىنا

 ناو قاسنا جرخأو . لعأ هللاو ةرارز نإ ورمع ةصق هفلبت مل هلعلف كلذ حمو ؛ هيلا دشرب ليلعتلاو نيبعكلا هب زواج
 : لوقي وهو لیپس نب نامفس ءادرب ذخأ فَي هللا لوسر تر و ةبعش زب ةريغملا ثيدح نم نابح نبا هد و هچام

 « نیلبسلا بحب ال هللا ناف ء لیست ال نايفس |

 بدال رازإلا بیا - ٦
 ۰ ل ۳۹ 8 م ۳ 01 5 0 ريس ارا

 7 ۰ ےس ۳۹ ۶ 0 ۰

 ركب وبأ هدنعو ةسااج انأو قم هللا لوصر یظرفلا ةعافر ةأيما تءاج » تااق - جلي ىنلا جوز - ابع

 «دهب لا نب نهج رلا دبع هم تجوز « یقالط تی یقلطف ةعافر تم تبك ىنإ « هللا لوسراپ : تااقف
۳ ۳ 8 $ ۰ 3 3 

 وهو اهوق ديعس نب دلاخ عیسف  اهءابلج نم هر ده تذخأو - ةب دملا 1 الإ هللا لور اي هعمام هاو هنإو

 تاو الف ؟ تكي هللا لوسر دنع هب جت اع مذه یت الأ « رکبابآ ای: ٌدلاخ لاقف تلاق 4 "ندي | بابلاب
 ىتح (ال « ةعافر ىلإ یمجرت نأ نیدیر" كمل : هب هقا لوسر اهل لاقف . مبتلا لع هيي هلا لو ديزيام ۱



 ت فلل ۵۷۹۲-0۷۹۳ ثيدحلا

 < هدنب س راصف ٠ هلی ىقوذتو كلی قوذي
 یل ريغإ ىدس نم فارطأ یهو ؛ بده هل ىذلا ىأ « ةحوتفم ةليقث ةلمہم لادب ( بدپلا راذالا باب ) لوق

 فارطأ نم طويخلا نم قبب ام یه : ىدرادلا لاقو < داسفلا نم امل ةلامص لفت دقو ۰ لمجتلا ام دصق اعر

 مهنأ رنمج نب هللا دبع نب ةيواعمو ديسأ ىبأ نب ةرح و دم نب ركب ىبأو یرهولا نع ركذيد ) هلوق ٠ ةيددالا
 .الوسوم اهرثكأ ىل عقب مل راثآلا هذهو « لفسالا ةفوفکم ريغ انا ديرب ليق : نيتلا نبا لاق ( ةيدبم ابی اوسبل
 « ةئيدملا یضاق ىراصنالا مزح نب ورمع نبا ومف دمج نب ركب وبأ امأو « فورعملا مامالا بارش نبأ وهف ىرمهزلا اما
 ةلسانثد> یسیع نب نعم انريخأ و لاق دعس نبا هلصوف ىدعاسلا ىراصنالا ريذصتلاب وهو ديسأ ىنأ نب ةرح امأو
 دز ل اذه ةااسو . بدحلا لوتفم بوث هيلع ىدعاسلا ديسأ ىبأ نب ةزح ىيأر : لاق ديسأ یا ىلوم نوميم نبأ
 نا یا رفعج نب هللا دبع ن ةيواعم امأو . ,تاقثلا» ىف نابح نبا هرکذو . دنسلا اذه ىف ام ىلع هتمجرت ىف ىراخبلا
 « ةعاطر ةأرما ةصق ىف ةشئاع ثيدح ركذ مث « عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ف هل ام ىعب ات قدم وپف بلاط یبا
 نم ةلصخلا ةبد اب دارملاو , قالطلا باتكى قوتسم هحرش مدقت دقو « ةيدهلأ لثمالا هعم ام د افوت هم ضرفلاو

 ىنلا تأ ه لاق مياس نب راج یرج ىلأ ثيدح نم دراد وأ هجرخآ عوف ثبدح بابلا اذه ىف عقوو . بدلا

 ةياود ىف « هدمب ةنس راصف د قيرطلا هذه رخآ ىف هلوقو 7 هيمدق ىلع امده عفو دقو ٠ ةلمشب بتحم وهو 2

 بيحأ اف ىرهزلا لوق نم وهو « ديمض ريفي « دعب » ىنييددكلا

 لب ىبلا ءادر_ *ییارآ ذبج سنا لاقو . ةيد'رألا ساپ - ۷
 نب نيسح نأ رنيسح نبع ىفربخأ ىرهثرلا نع سنوي ان ربخآ هقا دبع انربخأ نادبع شرم - ۳

 ديزو انأ هتمیناو « یشهچ قلطنا مهي یدنرف .هئادرب لو بلا عذف . . لاف منع هقلا ىضر الع نأ » «رخآ رىلع
 « . . محل اونؤأف « نذأتساف ةزمح هيف ىذلا تيبلا ءاج ' تح ةيراح نبا

 . ناك ةفص ىأ ىلع بايثلا نم نيفتكلا نيب وأ قتاملا لع عضوب ام وهو دلاب ءادر حج (ةدرالا باب ) هلوق
 دعب فاؤملا هلصو ثيدح نم فرط اذهو « ةمجعمو ةدحومو م# (عيوَو ىنلا ءادد ىبارعأ ذج سنا لاقر) هلوق
 فرط وهو « یدنراف هنادرپ مب ىثلا اعدف » لاق ىلع شنا دح نم افرط ركذ مث « ةريحلاو دوربلا باب » ىف باوأ
 لوأ ىف ركذ ام لع فطع « اعدف  هلوقو ء سخلا ضرف ىف هماهتب مدقن دقو ٠ نيفراشلاو ةزح ةصق ىف هثيدح نم
 | ونذاف نذأتساف » انه هلوقو هل ومر ثيدحلا « ردي مو ملا نم ىبصأ نم فراش ىل ناك د ىلع لرق وه و ثيدحلا

 ةنوکا ةرمح دارلا و دارفالاب « نذاف ١ لمتسملا ةياور ىفو ؛ هعم نمو ةزح دارملاو عمجلا ةغيصب كالل اذک « مه ۱

 ۱ موقلا ريبك ناک
 : فسوي نع ةياكح ىلاعت هللا لوقو « صيمقلا سبل ساپ - ۸

 یولبا من ه ۱۰ ج۲6 ب م ۱



 سابلا باتک ۷۲ ۳۹۹

۰ 

 : لاق الجر نا » امهنع ها ضر "رم نيا نع عفان نع بويا نع داحابشدح ”ةببتق شو - 4

 الو + لبوارسلا الو «"صیمقلا مرا "سیلی ال : يم نا لاقف ؟ بايثلا -نم مرحلا سلیم هلا لوسر اي

 « نیبعکلا نم لفسآ وهام سيلف نیلمتل ديال نأ الا « نيف الو ؛ ینربا

 امه هللا یضر هللا دبع نب رباج مس و ربع نع ةنييع نا ان ربخآ ناب نب هللا دبع اشو - ۰

 هيلع ثفنو « هینبک ر ىلع موو ”جرخأف هب ماف « ريق لغد[ ام دما يا دبع يلب ین ىلأ » لاق

 « زمآ 421 : هصيق هسيلأو 0 هقيرر نم

 ان د لاقرع نب هللا دبع نع “عفان ینرخآ لاق هللا ديبع نع دیمس نب یه انربخأ ةف دص ات - ۰۷۹۰

هنفک أ كصيف ىنطعأ « هقا لوسراب : لاقف عع شا لوسر ىلا ”هنبا ءاج ”ىبأ نب هللا دبع فوت
 لصو » هيف 

 "هبذحف « هيلع ىلصيل ءاجف « هب هن ذآ رف املف . انرذآف هنم تغ رف اذإ : هل لاقو هصیق ماطعأ . هل "رفنتساو هياع

 م ”رفغتسأ نإ « ممل رفغتسأ الوأ مهل 'رقفتسا ) لاقف نيقفانلا ىلع لصت نأ لا كاب دق سیا : لاقف رع

 كتف ( هربق ىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو أل تازف ( ممل هلل "فن نلف ةر نبی
 « مملع ءالصلا

و ىلع هرقلأف اذه ىصممقب اويمذا ) فسو نم ةناكح لات هللا لاد « صيمقلا سوا باب ) هلوق
 6 فآ هج

لا سبا برعلا ىف حاشا ناک ناو. امداح سیا صیمّلا سیا نآ ىلا نیش هنأك
 ةثالث بايلا ىف رکذ مث ۰ ءادرلاو رازا

 ساب ال 0 هيفو ل قوتسم جا ف هحرش یاد دقو « باش نم مرحلا سیار امف رع نا شب لوح اهددأ : كيداحأ

 هلوق ۰ ”ىبأ نب هللا دبع توم ةصق ىف راج ثيدح ىناثلاو . ددنيح ناصمقلا دوجو ىلع ةلالد هيفو « صیمقلا مرح لا

 « فيرحت وهو « دمع نب نامه نب هللا دبع » یمب الا داز ؛ نادبع بقا یزورلا وه ( نامثء نب هللا دبع انثدح )

س هللا كي هوبا نم یراخباا خویش ىف سال و
ور ى عقوو داور نآ نی ةليج وه هدج و , ناد,» الا نان ن

 یا ةءا

 ىنعجلا دم نب هللا دبع هخویش ینو « یراخبلا ىلع فالتخا هلماف ءاعبض ناک ناف « دع نب هللا دبع » ىزورملا دز

سم ريغ هدذع هوبأ ءىحب ام رثكأو . ةيبش ىبأ ناو مربشأ وهو
 ٠ ر نب هللا ديعو 0 كلذكدوسالا ىبأ ناو. ىع

 ةروس ریست ف هح رش یطم دقو « كلذدك ليفالا دم نب هلأ كيصو « ةئيبع نا نع هدنع ةياور هل تسيل و ءاسآ نا

 دقو « راج اهلا ثيدحلا ةلمج نم ةريخالا ةماكلا هذهو . لعا قاف هصيق هسبل أود هلو ىلا ارصتخ انه هدروأ ةءارب

 اضيأ"ىبأ نهللا درع ةصق ق رمع نبا فردح تا الا . ةءارع ريسفت ىف مدقت اك ةصقلا هذه ىف اضيأ ربع مالک ىف تعقو

 نبا ةصق و ةروكذملا الا ىف الإ احح ارکذ صیمقل رآ م : ىبرعلا نا لاق : ( ةلکست ) . اضيأ هحرش مدقت دقو

 «یذمرفلا حرش» لبق هفنص اکو «نيديرملا جارس د هاتک یف اذه لاق « ی ىنلاب قاعتي ايف اثلاث ام را مو یا

هَ ىنلا ناكر ةرره نآ غزل الو ةي ما لا ل رضحتسإ لق
 ءاومآ شنا لوح الو < نمایم ادب اصرژ سا اذا 



 ۹۷ ۵٩۷ ثيدحلا
 بتا : لاق ىبأ ىنثدح » یتزلا سايإ نب ةرق نب ةيواعم ثيدح الو « خسرلا لا یا ك دي تناكد ديزي تنب
 الو متال تسيل هه بيج ف ید تلغدأ 0 همی ايف 6 قلا هصيق نإو هانعي اف ةنب نم نم طهر ىف ۱ ىبنلا
 كل مبا لوقي مث ءادر را ةمارع وا اصيق هعساب هاست ابو دجتسا اذا 14 هللا لوسر ناو لمع ىبأ كثب دح

 ف یو هللا لوسر نفكد ةقئاع ثيدح نيحيحصلا قو « ىذمرتلا ىف اهركأو , نتسلا ىف اهلكو « ثيدحلا « دا
 صيق ىف فوع نب نمحرلا دعمل صخر 25 ین نا , سنأ ثيدحو < ةمامع الو صیق اف سيل باوثأ ةسخ
 كلذ ريغو ثيدحلا « مثامعلا الو صيمقلا مرحلا سيلي ال و هءفر رع نبا ثیدحو « ةب تناك کس ر ملا

 هريغو ردصلا دنع نم صيمقلا بيج اپ - ٩
 نعد ٍیواط نع نسما نه مفان ن ےہ را ان دخت رماغا وبا اسخن دمحم نب ۳ دبع شم — ۷

 دق ددح نم ناعج امهيلع نیلٍجر لثک قتدصتماو ليخبلا نشت وب هلل "لوسر برض : لاق ةريره یا
 هلمانأ 'ىثنت ىتح هنع ثطسبنا ةقادصب قكدصت الك قدصتلا لعخ « ایهقارتو امهم د ىلإ ایه طأ تارطضا
 هتأرانأف : ةريرهوبأ لاق « اهناكمب ةقلع لک تو تاق ةقدصب مالک ليخبلا ”لمجو . هرآ وفعتو
 ¢ مسوق الو اش تیار ولف ¢ بیج ىف اذكه ٍهيءبصأب "لوتب هب هللا لوز

 نيتبملا ىف جرعألا نع دان زلا وأو ¢ ٍهيبأ نعرو اط نبا ”هعب ا

 6 ناتنج 2 جرعألا نع ةعيبر نب رفعج لاقو .€ رناتبج » لوقي ةريره اب تمم اسواظ تەم غب لاقو

 ام وه ةدحوم اهدمب ةيناتحتلا نوكسو ميجا حتفب بیا ( هريغو ردصلا دنع نم صیمقلا بيج باب ) وق
 « قنعلاب ظرحم ىذلا بیا : لا لیعاسالا هض رتعأ و ؛ كلذ ريغ وأ ديلا وأ سأرلا هنم جرخيل بوثلا نم عطقي
 وأ هرسف كلذ و « ء ىثلا هيف عضویل ردصلا ىف لمحي ام هنأ ىلع یراخیلا هدروآو ب2 هيف لعچ یا بوثلا بمج

 ام نمی «أكو ‹ لاق اذک « لوالا وه ثيدحلا ىف هيلا راشآ یالا بيجلا اعاو « انه دارلا وه سيل نکل « ديبع
 ىلا ةف هقوط ى ناكو 0 صيق سبال ناك هنآ رهاظلا ناف « n ف از کھ هعيصأب لوقبو 0 هلوق نم كثب دحل ا ف عاو

 دنع ناك فلسلا بای! ىف بمجلا نأ ىلع لاطب نبا هب لدتسا لب « رخآلا یعلا ىلع هلمح نم عام الو « هردص
 ق تكسمأ هدي جارخ] دارأ اذا ليخبلا نأ هنم ةلالدلا عضومو . سلدنالاب ءاسفلا هعنصنا ىذلا وهو : لاق , ردصلا
 یف ناك ول هنال « هردص يف ناک هبیچ نأ نايف : لاق « ردصلا ىف كلذو ۰ قارتلاو ىدتلا وهو اهيلع قاض ىذلا عضوم ا
 وه هحصر یذمرتااو دوادوبأ هجرخأ ىذلا ساب] نب ةرق ثيدح قو : تلف ٠ هيقارلو هییدت ىلا هاد رطضأ 1 هدي
 ق ناك هصيق بيج نأ ىطدشي ام« ماخا تس هصرق بيج ف یدی یلخدأز لاق » & ىلا حباب ان نابح ناو
 لیخبلا لثم ثيدح بابلا ف فاصلا رکذو « رورزم غ یا صيمقلا قلطم هآر هنأ ثيدحلا لوأ ىف نآل هردص
 «كلام ىأ لادلا فينختب « تدام د ةاورلا هذه ىف هلوقو « ةاكزلا باتک ىف قوتسم هحرش یضم دقو ؛ قدصتملاو
 6 ةينقحلا ىلع ارحتنبر ا لع ةا م! 8 اما د هلوف و هعا ۳ يأ لادلا لدب ءارلاب « ترام د ةأورلا ضعبأو



 تابلا باتتك نب ۳۸

دبعو « ىنءمب هیناث نوكسو هلوأ حتف زوحيو دی دشتلاو هلوأ منعإ « شفي د هل ورق و
 صاع وبأو یزمجلا وه دمع نب هللا 

امهقارتو ( هلوق ٠ ايرق هدج مسا طبض مدقت دقو قاني نب لسم نا وه نسحلاو یدقملا وه
 حتفب ةوفرت عج ) 

 نامظعلا نان وقرربا « لئالدلا » ىف مساق نب تب اث لاقو . قتاءلاو رحنلا ةرذث نيب ىذلا ماظملا یه فاقلا مضو ةانثملا

 وه وأ ء هنم تيجءتل هردفتو فرذع هاوج ( هتيأر ولف ) هلوق : رحنأا ةرغث فرط ىلا ددصلا لعا ىف ناقرشملا

 « ةجولل قفاوملا وهو ميلا حتفب رثكالل اذک ( هبیج ىف اذكه هعیصاب لوقب ) هلوق ۰ حضوأ لوالاو ۰ یمن

مث ةانثم اهدمب ةدحوملا ديدشتو ميجلا مضب هدحو یمدکلاو : ىديحلا رصتقا هيلعو لم ةءاود ىف اذکو
 بک 

 نع) هقا دبع ىنعي ( سواط نبا همبا# ) هلوق ۰ لعأ هقاو . یا فالخم صوص عضرملا ىلع هتلالدل ىلوأ لوآلاو

 دانزلا رب أو) هلوق . داهم ا ىف هفاس لب هيف هماتب هةي مو «ةاكرلا ىفالوصوم مدقت دقو ۽ ةربره نآ نع نتب ( هيبأ

 وه له كلذ ىف ءاورلا فالتخا تن دقو ةدحوملاب ىمي ) نيتبجلا ىف ) هلوق ٠ ةريره نآ نع ىنعي ( جرعالا نع

 یا نبا وه ( ةلظنح لاو ) هلوق . ةاكرلا ف فلؤملا ابلصو دانزلا ىبأ ةءاودو , ةاكزلا اتك ىف نونلا وأ ةدحولاب

 ىف عقوو « پاوصلا وهو رثك الا اذک (ةعيبر نب رفءج لاتو ) هلو ٠ ةاكرلا ىف اضبآ هيف لوقلا قيس دقو « نایفس

ايزب اقيلعت اضيأ ةاكزلا ىف اهركذ قو ه أطخ وهو لاطب نبا دنع عقو اذكو نايح نب رفمج لاقو : رذ ىبأ ةاور
 ةد

 نب دم نع هنع دامج نب یببع ةءاور نم رخآ ادانسإ هيف تسلا نأ كانه نيبو « رفعج یئدح ثدللا لاقو , لاقف

 1 ۱ دان رلا بأ نع نالج

 رفسلا ىف نيكلا نی بج سإآ نم اپ —

 لاو جالا وبأ ىنثادح لاق شعلا انث”دح رلحاولا دبع ان دح صفح ن ری اسو - ۷۸

 ¢ ًاضوتف « هام هئيفلقت ¢ لبقا م « هتجال 2ك ىنلا "قلطنا لاق ةبعش نب ةا ىنثدح »لاق قورسم یئ لح

 جرخأف « نیفیض اناكف « ويك نم هيدي جرف بهذف « جو لسغو ”قشنتساو متفق ١ ةيماش هبج هياعو

 ۱ » هيفخ قو هسأر حسمو ؛ امپلسفف هندب تح نم هیدن

 ىف ةبجلا » دارجلا فو « ةبماشلا ةبجلا ىف » ذالصلا ىف هل مجرت ( رفسلا ف نيكلا ةقيض ةبج سبل نم باب ) هلوق

 كلذ ىلا رفاسلا جايتحال رفسلا لامل ناك امنا ةقيضاا ةبجلا جلب ىنلا سبل نأ ىلا ريشي ةنأكو « برحلاو رفسا

 ف سيل و يلب ىنلا ءوضو فصو نع كيداحألا تدراوت دقو « رضحلا ىف داتماا ريغ سبل هيف رفتفی رفسلا نأ و

 « نيفخلا حسم ىفةدهغملا ثيدح هيف دروأو , لاطب نبا كلذ ىلا راشأ « امجنم هدي جارخإ نع اقاض هیکنآ اهم “یش

 « ًاهفیفخت زوحيو ءايلا دیدشتب یهو < ةيماش ةبج هیلعو » هيفو « ةروك ذلا ةصقلا هيفو ةرابطلا ىف هحرش مدقن دقو

 ةلمهملاو ةدحوملا حتفب « هندب تحن نم هيدي جرخأف د هيف هلوقو دايز نبا وه هدنس ىف روک ذلا دحارلا دیعو
 نیکلا ةقيض مرد ندبلاو « نکسلا نب ىلع ىبأ ةياور ىف كلذكع قوو ؛ هتبج یا نون اهدمب

 وُرَملا ف فوصلا ْةْبُج سبل یا - ١١

 لاف هنع لا "یضر هيبأ نع قرينلا نب ورع نع صاع نع هاي ركز ات دح مین وأ اشو - ۷۵



 ثيدحلا ۵۷۹٩ - ۵۸۰۱ ۳4

 یراوتیتح یشف وتلحار نعل زف ممن : تلق ؟ نام ل هما : لاقف « رس فیل تاذ هب يا مم تنك »

 نأ مطتسب ملف « فوص نم هم هيلعو بدو ةهجَو لسفف ةوادإلا هيلع "تفرفأف ءاج م « ليلا داوس ىف ىنع
 عزل ”تيوهأ م هسا ر حسم ۰ م « هيعار ذ لاف « ةبجلا لفسأ نم امهج رخا "یتح اهم رهيعا رد جرخب

 «امهملع حسف « نیترهاط امهناخدأ ىلاف اعد : لاقف . هيفخ

 اب رکزو « متأ هنع هقاسو هنع رخآ هجو نم هيلا راشملا ةريفلا ثيدح هيف ركذ ( فوصلا ةبج سبل باب ) هلوق
 نم هيف ام هريغ دعب نا فوصلا سبل كلام هرک : لاطب نبا لاق , ىعشلا وه ماعو ةدئاز ىلأ نبأ وه هيف روكذملا

 هنع نودب وه ام هريغو نطقلا ىف لب هسبل ىف عضاوتلا رصحني مر لاق « ىلوأ لمعلا ءاذخ] نال دهزلاب ةربشلا

 وفا نم یش 4 ىذلا وه لاقيو « مابقلا وهو ورخ جوارف و ءايقلا ساب سس ۳۲

 ق » لاق هنأ ةم رخ نب رولا نع ةكبلُم ىلأ نبا نع ثوا انن دح دیمس نةبيت ارو = ۰
 ”تقلطناف « ج هللا لودر ىلإ انب "قلنا “وباي : ةمرخم لاق ٠ ًائيش ةمرخ طع و یی زالو هلا لوس
 ری لاق . كف اذه تابع : لاقف ابن دا هيلو هيلا جرف «4 هتوعدف لاق « یل ”هعداق لحدا : لاقف ؛ عم
 ۱ ؟ «ةمرخ یضر : لاقف هيلإ

 سماع ن ةبقع نع ريخلا ىلأ نع بیب> ىلأ نب ديزي ع تيا الح دیعس نب "1 شرم — ۸۰۱

 ۳۳ هعزنف "فر صنا مث هيف یلص من (هسيلف ؛ ريرح جورف قالك نا ولوسرا ىدا » لاق هلأ هنع هلا "یطر

 « نيقكمل اذه یغینیال : لاق "مث - 4 و راکسلاک- ادیدش
 € روح جوان » هریغ لاقو . ثوفا نع فسو ن هلا دبع ”ةعبات

 . مضلا وهو وبقلا نم ةقاقتشاو ىبرع ليقو ؛ برعم ىسراف دودع ةدحوملاب و فاقت حتفب ( ءابقلا باب ) وق
 كلذك عقوو تلق ( ءابقلا وهو ) هلوق ٠ ميج هرخآو ةمومضملا ءارلا ديدشآو ءافلا حتفب ( رررح حورفو ) هلوق

 اذ و. صوص ءابق وبف یا ( هفلخ نم تڈ هل ىذلا وه لاقيو ) هلوق . هنييأس اي ثيدحلا قرط ضمب ىف ارسفم ۱
 لاو . ريغصلا ىصلا صيق وه : سراف نا لاقو ۰ هفاقع+ال | رظن بيرغلا باحصأ نم هعبت نمو دیبع وبأ مزج

 نوعآ هلال برحلاو رفسلا ف سبلب فلخ نم قوةشم طسولاو نيكأا قبض بوث امالك جورفلاو ءابقلا : ىطرقلا
 نع مشاه رضنلا ىبأ نع دحأ ةياور ف ( ةكيلم ىبأ نبا نع ) هلو اهدحآ : نیئیدح هيف رڪذو . ةكرحلا لع
 رع ) هلق . اقلمم « بمذلاب دورولا باب » ىف كلذك ىتأيسو ةكيلم ىبأ نب هللا ديبع ني هللا دبع یئ دج تی
 ىف مدقت اك هدو ىلع ةكبلم ىبأ نبا نع بويأ نع نادرو نب متاح هعباتو , يلا هدنتنآ اذكه ( ةمرخع نب روسملا

 دقو 6 بوبا نو یهالک , بدالا ۴ أس ا ةيلع 534 لمهامساو ¢ سخلا ق مدقت اک دبز نب داح هلسرأو « تادابشلا

 ىف ( ةيبفأ لي ىنلا مسن ) هک . سخلا بات نم « هيلع مدقب ام مامالا ةمسق باب » ىف كلذ ىلع مالک سلا مدقت



 ّسابللا باقک ب ۷°

 ابمسقف بهذلاب ةرورزم جابيد نم ةيفآ يب ین تيدهأ ه داحةياور ىفو ةيبقأ يي ىنلا ىلع تمدق ماخ ةياور
 ديز نب دامح ةياور ىف عقو دقف الو . ةسمسقلا كلت لاح ىف ىأ ( اثيش ةمرع عي ملو) هو . « هباحصأ نم سان ىف
 نم ناك« ىرهزلا لفوت نبا وهو « روسملا دلاو وه ةمرذعو « ةمرخل ادحاو اهنم لزغو د هاآ نم هلوقب الصتم

 ةمينغلا كلت نم ىطعأو انینح دهشو « حتفلا ىلا همال-] رخأتو « مرا باصن او ب اب نیفراماا نمو شيرق ءاسؤر
 ةياور ىف (انپ قلطنا) هلوق - دعس نبا هركذ ةنس ةرشع سمو ةئام نا وهو نيسمخو عبرأ ةئس تامو « ةفلؤملا عم
 ىنلا فرعف ملکتف بابلا ىلع ی ماقف و متاح ةياور ىف ( ىل هءداف لخدا ) لوق ۰ « اتیش اب انبطعي نأ ىسغ د متاح

 جرح ) هلوق .هيلا روسملا لوخد فداص ةمرخم ترص عام دنع يب ىنلا ج ورخ لمل : نيا نبا لاق « هت وص يَ
 هرشن هنأ دارملا نوكي نأ لمحو « ىهنلا لبق نوكي نأ زوم و ليق « ربرحلا لامعتسا هرهاظ (اهثم ءابق هيلعو هيلا
 جدی ىلع اروشنم نوکی نأ نکی لب هفاتك أ ىلع هنوک نيعتي الو : تلق . هسبل دصقي و هلک ةمرخ هاريل هفاتک ١ ىلع
 قو « هنساحم ةر وهو ءابق هعمو جرفت و ماح ةياور ىف عقو دقو « ضعبلا ىلع لكلا قالطا نم هيلع هلوق نوكسيف
 داح ةياور ف داز « كلذ راركت متاح ةياور ىف ( كل اذه تأبخ هلوق . ۲ هرارزاب هلبقتسا و هب هاقلتف و دام ةءاور

 ىف هتبنكف الا و , هتيم هاج یذلا هلو ركذ, هل سيئأتلا لیبس ىلع هاکو روسلابآ هاعد اذكسه « روسلا اا ۳

 مشاه ةياور ىف داز (ةمرخ ىضر لاقف هيلا رظنف) هلوق ۰ دعس نبا كلذ ر ذ «هدالوأ ركأ وهو ناوفصوبأ لصالا
 مالك نم هنأ ةبطا ىف تحجر دقو « عقلي ینلا مالک نم « ةمرخع ىضر د هلوق نأ ىدوادلا مزجو « « های) هاطعأف »
 ىف نمو نسا لهأ فالعتسا هنم دافسي : لاطب نبا لاق « ةدش هقلخ ىف ناكو ١ ثيدحلا رخآ ىف دامح داز « ةمرخم

 بانكى مدقتو « كانه هيف فحبلا مدقت دقو « ضبقلاب ةبملا ىف ءافتک الا هيفو . بيطلا مالكلاو ةيطءلاب مانعم
 جرخو « ةب هتفرعم ىلع دمنعاف ةمرخع توص فرع يلب ىنلا نال ىبعألا ةدابش زاوج ىلع هب لالدتسالا تاداپشل

 هبتشت طوطا ناب بقمتو , طخلا ىلع ةدابشا زاوج هنم ةيكلاملا ضءب طبذتساو « هل هأيخ ىذلا ءابقلا هعمو هيلا
 . هل ةيح ال روسلا نأ معز نم ىلع در هيفو , تادابشلا ىف كلذب قامتیام ةيقب مدقت دقو ؛ تاوصالا هبتسن ام رثكأ
 نع معاقلا نيا وه مئاهو « دمع نبا وه جاجح نع دمجأ ةياور ىف ( بيبح ىبأ نب ديزي نع) هلوق « ىناثلا ثيدحلا

 دحآ ةياور ىف كلذك تبث و ىنريلا هقا دبع نب دث رم وه ( ریا ىبأ نع) هلوق ٠ « بيبح ىبأ نب ديزي ىتثدح ه ثيللا
 نع امهالك قامسإ نب دمو رفعج نب ديلا دبع ةاور ىف هب حرصو یا وه ( ماع نب ةبقع نع ) وق , ةروکذلا

 مث ) لوق ۰ رح نم جورف دحأ دنع قصا نبا ةياود ىف ( ریوح جورف ) هلوق . دحأ دنع بيبح ىبأ نب ديزي
 نبا ةباور ف ( فرصا مث ) هلق . برفلا هيف لص مث » دمحأ دنع ديحلا ديعو قحا نبا ةياور ىف داز ( هيف للص
 هلوق : ثیلا اور ىف فارصنالاب دارملا وهو « هنالص نم لس الا » دیحا دبع ةياور قو «هئالص یضق الفد قف)

 ىف ةتداع فالح لع كلذل ةردايمو ةوقب ىأ « افينع » مشاهو جاجح نع هتياور ىف دحأ داز ( اديدش امو" هعرتف )
 رفعج نب ديلا دبع ةءاور ىف دحأ داز ( هل هراك-لاك) هلوق  ذئنیح عقو می رحتلا نأ دكؤي ام وهو « ىتأّلاو قفرلا

 ةراشالا نکن نأ لمتحي ( اذه ىنبنيال لاق مث ) هلوق . « هيف تيلصو هتسبل دق هللا لوسد اي انظف « هاقلآ مث »
 نكمي : لاطب نبا لاق (نیقنلا) هلق . شا رتفالاك لاممتسالا نم سبللا ريغ لوانقیف ريرحلا نوكت نأ لمتحيو « سبلل

 نبا ثيدح درو دقو « مجاعالا سابل سنج نم هال عزت نوكينأ نکی و « افرمم اريرح ناك هنوکسا هعزن نوكي نأ



 ا ا يت فیفا ٥۸۰۰ - ۵۵۰۳ ۳۷۱
 دارملا ريسفت ىلع یتیم ددرتلا اذهو . نسح دنسإ دواد وبأ هجرغأ : تلق ٠ « مهم ومف موقب هبشت نم » هعفر ربع

 هاو ىتاثلا ىلع لح كلذ لع ادئاز اردق هب دارلا ناك ناو لوالا ىلع لمح نمؤملا قلطم هب دارملا ناك ناف < نيقتملاب

 ىلاعت هللا لاق « تاج رد ىلع هيف سانلا نکسا « نینمولا حج معي یوقتلا مسا : ةرمج ىبأ نب دم وبأ خیشلا لآق . عا
 نم لكف ء الا (تاحلاصلا اولمعو اونمآو اوقتا اماذا اومعط ايف حانج تاحلاصلا اولمعو | ونمآ نذلا ىلع یبا)
 ماقم وهف صوصخلا ماقم امأو « مودعلا ماقم اذهو « دانلا ىف دولخلا نم هسفن قو یآ « قنا دقف مالسالا ىف لخد
 لدّداو « اریرح هن وکسا هيف مثلا نأ ضايع حجر دقو . یبتنا « هارت كن أك هللا دبعت نأ » لر لات اک ناسحالا
 كانه تنمب و « ةالصلا باتک یف هركذ تمدق دقو « ةيقع ثيدح نم بابلا ىف لسم هچرخآ ىذلا راج ثيدح كلذل

 نيذلا منال  نونمؤملا نیقتلاب دارملا : «میفلا» ف ىطرقلا لاقو . ريرحلا سبل مرح أدتبم تناك ةصقلا هذه نأ
 « كلذب ذخ الا ىلع فلکسلل جييهلا باب نم اذه لعل : هريغ لاتو . هل مهءاطو مجناعاب هوقتاو لامت هللا اوفا
 هاب فص وب الثل كلذ لعق نم فنایف فختسلا الا هلمفي ال هنأ هنم مهف قتم ريغ ناك كلذ لمف نم نأ عمج نم نال

 نفوخدر < حجارا لع نه رانتي ال ظفالا نال ءاسنلا نود لاجرلا ىلع رب را ميرح ىلع هب لدتساو ۰ قم ريغ

 نيرشع نم بيرق دءإ درفم باب ىف ىتأيسو « نمل هتحاب] ىلع ةحيرصلا ةدالا دورو هنم عنمب زاج بيلغتلا قيرطإ
 ىف كلذ مهسابلإ زاوجم روما لاق دقو . ىوقتلاب نوفصوب ال مهنال هسبا مهلع مرحي ال نايبصلا نأ ىلعو , اباب
 .زييألا دعب عن ثااث هجو قو « ةلبانحلا دنع هسکعو « ةيعفاشلا دنع حصالا ف كلذك_ هريغ ىف امأو ؛ دیعاا وحن

 ابرق كلذ ىلا ترشأ دقو ۰ الا جاتحا وأ اهداتعا نمل ةجرفملاو ةقيضا! بايثلا سبا ىف ةهاركال نأ ثيدحلا قو
 جورف ) هدنسب ىنعي ( هوغ لاتو ‹ ثلا نع فسوب نب هللا دبع همبات ) هلوق ٠ « ةقيضلا ةيجلا سیل باب » ىف

 دمحأ اباصوف هريغ ةياور امأو « ةالصلا لئاوأ ىف هقا همحر فل وا :رلصوف فسوب نب هللا دبع ةياور امآ . ( ربرح
 نع مهلك بدؤملا دمع نب سفوب نع ثراحلاو ةبيتق نع ىتاسنااو لسمو رضنلا وبأ وهو مشاهر دمع نب جاجح نه
 ةفاضإلاب زخ بوث لاقي اك ةفاضالاو نب وذتلا اهدحأ : هجوأ ةسمخ ىلع نيتياورلا نيب ةرياغملا ف فلتخا دقو . ثيللا
 هجوأ حتفلاو : لاق « ةياور نيل نا هاکح هحتفو هلوأ مض اینا . الات نيتلا نبا 46 بوث نونلب زخ بو و

 ةياكح ةالصاا باتک ف تمدق دقو « یهتنا جاجدلا نم خرفلا ىنعي خورفو سودق و حوبس یف الإ درب مالومف نال
 دیدشت اثاث . فورعملا وه ناو حتفلاو ملا ىكح « مهفخلا » ف ىطرقلا لاق و « یرملا العلا ىلأ نع مضلا ذاوج
 هاكح اسما . ارا ضايع هاكح ةيجعم ءاخ وأ ةرخأ مک وه له اپهبار . هعيت نمو ضايع هاکح امةيفختو ءارلا
 دقو «نيحيحصلا ف تدل « نم » ةدايزو : تلق . اهفذحي ىتاثلاو نم ةدايزب ريرح نم جورف لوالا : لاق یامرکلا
 ۱ دجال ةءاور نع اهانرکذ

 سارا سیما تا

 ۳ "رخ نم رفصا نر سن ص تيأر» لاق نا "ترس لاق و ان دبع د م لاقو - ۲

 هللا لوسراپ : لاف الجر نأ رع نب هللا دبع نع » عفان نع ”كللام ىنث دح لاق لیعا ٣ شرم - ۳
 ر

 الو « تالیوارسلا الو « مالا الو ٠ صدقلا اوك ال : وب ھا لودر لاق ؟ بايثاا نء مرحلا سیلی ام



¥ 
 یابلا باتك به

 ۰ 2 هل ۽ ۳۰ 2

 اوسبلت الو . نيبمكلا نم لفسأ امطقیلو نيفخ 'سبليلف نيلمثلا دجمال دحآ الإ « فافملا الو « سناربلا

 < سر ولا الو "نارفع زا هم بش بايثلا نم

 ىف هريسفن مدقت « ةلبم هرخآو ةنکصاس ءار ام يب نوللاو ةدح ولا مض؛ سنرب حج ( سناراا باب ) هلو

 ىعينلا ناجلس نبا ىنعي ( رمتعم انثدح ددسم یل لاقو ) هلوق . هيف روكذملا ر ۶ نبا كيدح حرش اذكو جملا باتك

 ركذف لاقو « بنرالا رو نم هلصأو جابيدلا نم ظلغ ام وه یارلا ديدشتو ةمجعملا حتفب « رخ نم » هلوقو

 لوصوم رثالا اذهو . اب اب رشغ ةمبرآ دمب « یسلا سبل باب » ىف هکحو هحرش قأیسو « رمع نزوب زرخ بنرالا

عت وبف ىل ظفا ىنسذلا ةياور ىف عقب مل نكل « ىل لاق ه هلوقب فنصملا حرصتل
 دسم ىف الوصوم هان ور دقو « قيل

أرد لاق قمس] نبأ نب ىح نع ةيلع نا نع ةبيش ىلأ نبا هلصو اذک و « ددسم نع ىنثملا نب ذاعم ةناور ددسم
 ت

 :لاقف هنع كلام لس دقو ,نايهرلا سابل نم ناك هن ال سن ربلا سبل فلسلا ضمب هركدقو . هلثم ركذف « سنا ىلع

 نم دحأ ناکام : ركب ىلأ نب هللا دبع لاتو . انوه سيلي ناك : لاق . ىراصنلا سوبل نم هناف : ليق . + سأب ال

 لوسر یتاسک » لاق ةفاصرق یب أ ثيدح نم یارطلا جرخأو . سنرب هل الا ءارقلا
 « هسملا : لاقف اسنزب 22 ها

 مج ایزت نم ةناف , نابهرلا سوباو مكاي] » هعفر ىلع ثيدح موممب ذخأ ههرك نم لعل و . فرم ال نم هدنس قو

 هب سأب ال دنسب « طسوالا » ىف ىتاربطلا هجرخأ « ىنم سیلف هبشت وأ

 ليوا رسا اپ - €

atىلا نم سابع نبا نع ديز نب رباج نع ورع نع نايقس ايثدح من وأ اشم 
 لاق هيي "

 « نيفُح 'سبليلف نيلمن جم ل نمو « لیوا سلف ًارازإ دمي مل نم »

 هلللوسراي : لاقف لجر ماق » لاق هللا دبع نع عفان نع ةيريوج انثدح ليغامسإ نب'ىموم اشر - ۰۵

 نأ الإ « فافلاو سن اربلاو ماملو لیوارسلاو "سیمقلا اوس ال : لاق ؟ انمرخأ اذإ سین نأ ان مات ام

 "نارفهز هم بايثلا نم اثيش اوسبلت الو . نیپمکلا نم لفسأ نیفلنا سبلیلف نالمن 4 سیل "لجر نوکی

 « سرو الو

 نبا ثيدحو « ليوارس سبایلف اراز] دج مل نم » هءفر سابغ نبا ثيدح هيف ركذ ( ليوارسلا باب ) هلوق

 دقو . هطرش ىلع ثيدح هيف درب لو ۰ جلا باتكح ىف امیحرشو امدقت دقو بايثلا نم مرحلا سيلب ال (ف رع

 لسجر ىرتذا 2 هنأ حصو « فیعض دنسب ىلع ثيدسح نم رازلا تالورستلا ءاعدلا ثب د جرخأ

 ثيدح نم اضيأ دحآ هجرخأو ءهثبدح نم نابح نبا هححصو دحأو ةمبرالا هجرخأ سيق نب ديوس نم ليوارص

اف يي هقلا لوسر ةرجاپم لبق تمدق» لا ىدسالا ةريمع نب كلام
 هيرتشيل ناکامو « یل حجرأف ليوارس ىنم یرتش

الا » ىف یاربطلا و لمي وبأ جرخأو « رازالا هسا بل اف ناك ناو اثیع
 امون تلخد هةريره یا ثید> نم « طسو

یرتشاف زازا ىلا سلخ ر هللا لوسر عم قوسلا
 هللا لوسر اي تاق « هيفو ثيدحلا € مارد ةعب رأب ليوارم 



 ۳۷۳ هد - ۸۰4 ثدحلا
 تست تارا

 نب سنوب هيفو « رتسللاب ترسآ یناف « راهناو ليللاو رضخلاو یفسلا ىف « لجأ : لات ؟ ليوارسلا سبلتا كناو
 هسبلیل هارتما امنا هئآ رهاظاا و ۰ ليوارسلا ريكي یرتها : « ىدحلا د ىف میل نبا لاق ۰ فیمض وهو یرصیلا دايز

 ام هلك كلذ ةدأ ذخؤ:و : تلق . ةثذاب و هنامز ىف ةت وسول اوناكو « ليوارسلا سبل هنأ ثيدح ىف یورو : لاق مث

 ىلوأ مارد ةعبرأ ةنأ مدقت"ینلاو مارد ةئالث نْلا نأ یازفل ءايحالا ىف عقوو . ةتركذ

 ٠١ - مالا ا ۱

oA.“یدلا نع هيبأ نع ملاس قريخأ لاق “ىر هلا ت« لاق ”ناوفس انثدح 1 دبع نب لع شو -  

 الو سرو الو ”نارفعز "هسم اوث الو سن ربلا الو ليوارسلا الو ةماملا الو صيمقلا "مرجع سبلی ال » لاق

 « نيبمكلا نم "لفسا اطقیف ام رج ناف « نیلمئاا دج نملالإ « نيفلعا

 تيدي مل هن و« جا ىف قبس دفو « رخآ هجو نم هلبق روک ذلا رع نبا ثیدح هيف ركذ ( مئامغلا باپ ) هلوق

رج نم باب 0 رخآ ىف ىضاملا ثيدحلا اف درو دقو 20 ءىش ةماملا 5 هطرش ىلع مدنع
 شا لح نم « ءاليخلا نم هيو 

 هجرخأ « هیفتک نیب ارفرط یخرآ دق ءادوس ةماع هیلعو گر هللا لوسر لا رظنا ىتأكو لاق هنأ ثيرح نب ورع

 للعلا د ف یذمرتلاو ینارطلا هتجرخأ «ايلح اودادز“” اومتعا » هعفر هيبأ نع ةماسأ نب حلل نآ نعو « لسم

 ٠ نمو « اضيأ فيعض نابع نبا نع رازبلا دنع دهاش هلو ؛ بصي لف كاملا هحفگ دقو ؛ ىراخيلا هفعضو « درفلا

 لب هللا ل وسر ناك » ريع نبا نعو یذمرللا و دواد وبادجرغأ » ماعلا نيكرشملا نيبو انس ام قرف » هءفر ةناكر

 : لاف كلام امأو 0 ملاسو مماقا و همغو ناک رعنا نأ هفو 2 ىذمرتلا هجرخأ » هیفتک نيب هتمايع لدس معا اذإ

 لعأ هقاو ٠ ريبزلا نب هقا دبع نب سماع الإ هلعفي ادحا رب هلا

 ٩ - ءاعلد ةباصع هیعو يب رد چرخ » : سابع نبا لاقو . عنقتلا بيسسإب «
 دارب ةيشاحا هسأر ىلع 2 یبلا بصءو 0 فتا لاق »

  — ۸۷"یر اع نع ةورع نع یرهزلا نم رععم نع ماشه ان ریخآ فوم مهارا شرم 21

 یناف « تالسر ىلع وا يلا لاقف ءًارجابم ركحب وبأ جنو ؛ نیملسلل نم لاجر ةشبحلا ىلإ رجاه » تلاق انهن

 هب 'ىنلا ىلع سفن ركب وبأ سیف : معن : لاق ؟ تنأ ىبأب هوجرت وأ ؟رکب ویا لاقف : یل نذوب نأ وجرأ -

 سو موب "نحن اهيبف : ةشلاع تلاق تور لاق ٠ ررشأ ةعبرأ رسا فرو م دنع اتناك نیتلحا ر فلعو « هتحصل

 ٠ اريف انيتأي نكي مل ةعاس ىف امنقت» ًالبق لا لوسر اذه : ركب فال لئاق لاقف « ةريبظلا رمن ىفانتيي ىف

liذأ عنذأتسا ۾ > نر 2 ۹ 2 ۲ سرا روت با “ 
 نذان « نذأتساف هِي یبلا ءاحف . محال الإ ةعاسلا هذه ىف هب ءاج نا فاو « أو یاب كلا دف : ركب وا لاقف

 لوسراپ تأ أب الها ما| : لاق ۰ ك دنع نم جرخأ : ركب فأل لخد نيح لاقف لخدن « 4

 أب ذة : لاق ۰ معن : لاق ٠ للا لودر تا ىبأب ةبح اف : لاق . جورا ىف یل نذأ دق ىناف : لاق . هلا

a4. مه a ١٠ 12 ۳۵ سو 



 یابلا باتک ۷۴ ۳۷

 اهلل انمضوو « زاپمبا "ثَحأ اهان'رمجف : تلاق . ناب : زا یبلا لاق : نيتاه "ىتلحار ىدحإ هللا لودر اب "تر

 "مسن تناك كل'ذأو - ”بارجلا هب "تأ وأف ابقاطن نم "طق ركب ىبأ تنب هامسأ تعطقف « بارج ىف ةرفس

 تيب « لاهل ثالث هيف تكف ءراوث 4 لاقي لّجج ىف راغب رکب وبأو ری یبلا قمل "مث - نیقاعنلا تاذ

 شیّرف عم حبصيف ارس اهدنع نم لدریف - فق نقل "باش مالغ وهو ركب ىبأ نب هللا دبع امدنع

 ىعرب و © مالظلا طا نيح كلذ ریخت امهمتأي قع هاو الإ هب ناداکسب ارا مس الف « تاک کعب

 ىف ناتیف « هاشعلا نم ةءاس بهذت نيح امہیلع اهحيريف « منَ نم ةحنم ركب ىأ یوم ةريَعف نب ماع امهيلع
 « ثالثلا ىلابلا كلت نم ةليل لكك لذ لفي . سلب تری نب سماع اههب قوت تح اهر

 نبا لاقو ) هلوق ٠ هديغ وأ هادرب هجولا رثک او سأرلا ةيطخت وهو « ةليق نون و فاقب ( عنفتاا باب ) هلوق

 راصنالا بفانم ىف اهن عضاوم ىف هدنع دنسم ثيدح نم فرط اذه ( ءاعد ةباصع هيلعو 2 یا جرخ سابع

 افطعتم ةفحلم هيلعو هلي ینلا جرخ : لوقي سابع نبا تعم » ةءركع قيزط نمو « مهنسحم نم اوليقا باب » ىف
 « لصالا ىف امتول كلذ نوكي دقو ةفيظنلا دض دملاو نیتلمرع ءامسدلاو « ثيدحلا ,ءامسد ةاصء هيلعو هییکنم ىلع ام

 ( درب ةيشاح هسأر ىلع تب ىلا بصع : سنآ لاو ( هلوق . « ءادوس ةباصع د یرخآ ةياور ىف عفو هنأ هدب وی و

 كلام نب سنآ تعم » سنأ نب ديز نب ماشه قيرط نم روکذلا بابلا ىف هجرخأ ثيدح نم فرط اضيأ وه

 نأش ىف ةشئاع تبدح رڪذ مث « درب ةيشاح هسأر ىلع بصع دقو لل ىنلا جرف د هماو ثيدحلا یکذن € لوق

 : ركب یبا لئاق لاق هلو هثنهضرغلاو قوم هحرش مدقتو هنم متأ ةيوبنلا ةريسلا ىف مدقت دقو . هلوطإ ةرجحلا

 هلوقو «4 ادف و ىنجمشكلا ةياور ىف «كل ادف د هيف هلوقو « امف انيتأي نكي مل ةعاس ىف امنةتم البقم و هقا لوسد اذه
 « ةليقثلا نم ةففنع ةنك اسلا نإ نال ديك ات مالاو اعرف رم نيونتلابو ماللا حتفب « سال ةعاسلا هذه ىف هب ءاج ناد ٠

 «بحاو ىنويمشكلا ةياور ىف « ةليق' ةثلثم مث ةلمبع « ثحأ » هلوقو . ةيفان اذه ىلع « نا » و مآل الإ: یم.كکلاو
 « هاعرب ىذلا عرب ىأ « هحيريف مغ نم ةجنم ةريبف نب صاع امماع یعرو » هلوفو . افیحصت هنظاو ةدحوع

 ینح د هلوق ىف لوقلا اذکو « اهلسر ىف د نمشکلا ةياور ىف ةينثتلاب « امولسر ىف و هلرقو« امعريف » یهشکسلاو
 دش ةياصعلاو سأرلا هيطغت عنقتلاف عنقتلا ف لخدیال ةباصعلا نم هرکذ ام : ىليعامسالا لاق « ام » هدنع « ام قعني

 عزان و . لمآ هقاو ةمامعلا قوف سأرلا ىلع دئاز ءىش عضو امهیب عماجلا : تلق . ةمامعلاب طاحأ ام ىلع ةقرحلا
 « سليطتلا ريغ عنقتلا نأب ناسلبطاا سبل ةيعورشم ىلع عنقتلا ثيدحي لدتا نم « ىدملا باتك » ىف قلا نبا

 الا عتقتي مل هيي هنأب عنقتلا نم ذخؤي نأ ريدقت ىلع مث . هباحمآ نم دحأ الو ناسلبطلاا سبلب مل هلل هنأب مرجو
 العم مدقت 5. مهم ورف موقب هبشآ نم د لاق هنآ یا دقو « عانقا رک هل ناک » سنأ تن لح هيلع در و ةچام

 « ان ریفب هبشآ نم انه سيل د سا ثبدح نم ىذمرتلا دنعو , دواد وبآ هلصوورع نبأ ثيدح نم داوجلا باك

 سنا ثيدح ىفو ةسلايطلا ممیلعو دولا همیقب » لاجدلا ةصق ىف ناعمس نب ساوتاا ثیدح نم لسم دنع تبث دقو
 لوسرل فصوو لسم دنسإ دعس نبا هجرخآ ا« ضروءو « وییخدوهب مهنأك: لأقف ةسا ایطاا ماه اموق یار هنأ



 ۳و 0۸۱۰ - ۵۸۰۸ ثيدحلا

 دوهلا ةصقب لالدتسالا حلصي ام'او ) هجرخآ « هرکش ىدؤي ال بوث اذه : لاقف ناسلیطا ما هقا
 دوو < حابملا موع یالخاد راصف ةنمزالا هذه ىف كلذ عفت را دقو « مراعش نم ةسل طلا نوکت یذلا تقوا ىف

 هيف ا ةءورملاب لالالا نم هکرت ریصف موق رثاعش نم ریص) دقو < ةحابملا ةعديلا ةلثمأ ف مالسلا درع نبا هركذ

 هيقفلاو قوسلاب كلذ ةدفرلا نبا لثمو  سکمصلاب هكرتو موقل ( نوكي دق .ىثلا نأ ءاهقفلا هيلع

 ناسابطلا ىف

 رفخلا تا 5 ۱۷

 لغد  یبلا نأ هنع "لا ۍضر سنأ نع »ی ره زلا نم كلام ایلادح دیل وا وأ شرو - ۸

 « رنا از ىلعو حتفلا ماع هکم

 اذه ىف هلوق كلام ىلع رك نیفسمتلا ضءب نأ انه لاطب نبا ركذو « فوتسم ىزاغملا باتک ىن بابلا ىف ىذلا أ

 ىوءد نع باجأ مث « ءادوس ةمايع هيلعو كء لخد هنأ ظوفحاو: لاق ةب درفت هلأو ,رفغملا هسأر ىلعو» ثيدحلا

 لثم ىرهزلا نع ىعازرالا ةبارر نم ثيدحلا اذه ناسنلا فینصت « یزهزلا ثيدح باټک ىف دجو هنأ درغتلا

 دقو : تأق ٠ « رفغلا قوف ءادوسلا ةمامعلا تناكو رفغلا هسأر لعو لخد 1 هن اب رخالا ثيدحلا نعو كلام هاورام

 ند ىنغأ ام اهللعو ابجراخم تأءبو ٠ كلام ريغ یرهرلا نع هوود اسفن رشع ةعضإ نأ ثيدحلا حرش یف تركذ

 هلل دما و هتداعا

 ةلمشلاو رربملاو دوربلا بسإب - ۸

 هل درب دوم وهو و هوا ىلإ انوكش باب لاقو

 سنا نع » ٤حلط یی نب هللا دبع نبق احسا نع كلام ىنثدح لاق هللا دبع نب ”ليعاس) شرم - ۵۸۰۹,

 هذبجف "ینارعآ لك رذاذ ء ةيشاحلا ظيلغ ينا ربت در هيلعو می فا لودر مم یشمآ ؛تنک : لاق كلام نبا

 مث « هتذبج دش نمدربلا ةيشاحاهب تّرثآ دق مقلب هللا لوسر قناع ةحفَص ىلإ تارظن ىتح « ةديدش ٌةذبج“ هئادرب

 اط 4 مار « كحضت مث عقلي هللا لوسر هيلإ "تفت ء كادنع ىذلا ما رلام نم ىل م « دم اي : لاق

 :لاق دعس نب لهس نع » مزاح ىبلأ نع نجراا دبع نب بوقمی انث لح _ديعس نب ةبدتق نشر - ۰

 :تلاق - اهتیشاح ىف جوسنم ةلمشلا یه « معن : لاق ؟ درب ام نوردت له : لهَس لاق - رةدربب ةأرصا تءاج
 يي هللا لودر حرف ءابسلإ اجاتحم ب لا لوسر اهذخأف ءابك وسك أ ىديب هذه ”تجسن ىفإ « هللا لوسرا

 ىف لا ءاشام سلجف : معن : لاق « انك « هللا لوسراي : لاقف موقلا نم لجر اهسجف « هارازإل اهنإو ای

 نیضولا ف لسألاب ناي انكم (۱) .
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 وأ تفرع دقو هايإ ابلأس « تنسحأ ام : موقلا 4 لاقف « هيلإ اهب لسرأ مث «اهاوطف حجر مث « سجا
 هتك تناکف : لبس لاق . تومآ موب ىنفك نوک الإ اهتلأس ام هاو : لجراا لاف « الئاس درب

 بره يأ “نا و بسا نب ”ديمس ىنث دح لاق "یرهلا نع بیش انربخأ نیلا وبأ انشر - ۱
 هى « افلا توعبس ىف ةرمز یتمأ نم ةنجلا "لخدی : لوقب زار هللا لو ”تسمس : لاق هنع ا يضر

 نأ ىل هللا دا « هللا لوسراپ : لاقف راصنألا نم لجر ماق مث ۰ مهنم جا مهللا : لاقف « مهم ىنلعجتي م 5 a 55 :6 5 5 0 ۰ م 6 ۳ ۰ ۳
 ش « ةشاكع كقبس : اب فا لوسر لاقف « مهم ىنلممت

 5 3 . [ ٩04۲ : ىف هفرط _ ۰۸۱۱ ثيدحلا ]
 ىلإ بحآ ناك بايثلا ئأ : 4 "تلف لاف ینآ نع ةداتق نع » ماه انثكدح ماع ن ورع اشو - ۲

 « ةريحلا : لاف ؟ گم یبلا
 [ ۵۸۱۳ : ىف هفرط ب ۰۸۱۲ ثيدحلا ]

 ىضر كلام نب سا نع» ةداتق نع ىلأ یثدح لاق ذامم انثدح دوسألا ىلأ ی هللا دبع یم - ۳

 ۱ « ربا اپل نأ الا ىلا ىلإ بايثلا بحأ ناك ۽ لاق هنع هللا
 فوع نب نر دبع ی ةلس وا يل ربخأ لاق ىرهأزلا نع ت انرمخأ نائلا وآ یو — ه٤

 < ةريج داربب یجس ىف وت نيح كَم هلا لودر نأ هت ربخأ لكم ینلا جوز اهنع "لا یضر ةشئاع نأ »
 هيف عبو# در-آ ءاسك : ىرهوجلا لاق ¢ 7 اهدعل ءارلا نوكسو ةدحراا مه ةدرب عمج ( دوربأا باب) هلوق

 سماخ ىف اهحرش ای , ةريح عج ءار أهدعإ ةدحوملا حتفو ةلءرلا رسمك ( ربا و ) هلوق . بارعالا هميات روص
 ةتس هيف ركذو «فحتلي ىأ ةيسک الا نم هب لمششي ام ملا نوكسو ةمجملا حتفب (ةلمشلاو ) هلوق ٠ بابلا ثيداحأ
 (هتدرب دسوتم وهو) هإوق « ةلبقث یوالا نيتدحومو ةمجعم ءاخي ( بابخ لاقو ) هلوق ؛ لوالا ثيدحلا : ثيداحأ
 0 یا قا ام باب »ىف ىوبنلا عملا ف الوصوم مدقت ثيدح نم فرط اذه و ءهل ةدرب د یهشکلا ةءاور ىف

 ىلا ترظأ ىتح م هلوق هنم ضرغلاو « ىبارعألا ةصق ىف سنأ ثيدح یاما . كانه هحرش مدقت و « هک هباحصأو
 نب لمس ثيدح كلاثلا . پدالا باتك ىف ه-رش قأاسو « دولا ةيشاح ۳ ترثأ دق و هلا لور قاع ةحفص
 قواسم هح رش م دق دقو فو دلا لا یه مت : لاق 1 ةدربلا ام نورا : لمس :J ةدرپ ةأ ما ت ءاج و كهم

 ريغب ةئجلا نولخدی نيذلا افلأ نيعيسا ىف ةر ره یی ثيدح عبارا : نفكلا دعتسا نم باب و ىف رانج لا باتک ىف
 رکو نونا محب ةرااو » هيأع ةرك عفري « هيف هل وق اه هم ضرفااو ؛ قورلا باک ىف ةحرش قأيسو ‹ باح

 ناک, سنآ ثيدح سماخلا . نولتلا ىف امبكارتشال رألا دلج نم تذخأ انآ ةثوله.طوامخ امف ىنا ةلمشاا ىه ملا



 ۷۷ ۱ ۰۸۱۵-۵۵۱۸ ثيدطا
e oa.ته مم رول عجل ص مع سووا  

 « كلذ نع هل ةداق لاؤس باوج هلات اسنأ نأ ىرخأ ةباور فو « ةربحلا اهسبلب نأ مع ىنلا لا بايثلا بحأ
 . ةططقع ةمشوم : ىورملا لاتو . نامي درب ةچنع نزو ةريملا : ىرهرجلا لاق . ةداتق سیلدت نم ةمالدلا نمضتف

 نطق نم عنصت نإلا دورب نم یه : لاطإ نا لاقو . لاق اذك . ةنجلا لهأ سابل اهنال رضخأ اهنول : ىدوادلا لاتو

 ثيدحلا . نیستلاو نيبزثلا ريبدتلاو ؛ نر” ىأ ربع ام ة ب تيمس : ىطرقلا لاتو . مدنع بايثلا فرشأ تناكو

 ميلا رکو هلوأ مضب ( یج ) هلوق ۰ « ةرح درب یجب ىفوت نيح 22 ىنلا نأ » ةشئاع ثيدح سدأاسلا

 نع هاجام ىلا نمر فدصملا نأكو ؛ بوثلا هيلع تددم اذا عبلا تيج لاقي « نعمد انزو ىطغ یا ةليقثلا

 للح نع ىهي نأ دارآ باطخلا نب رمع نا » ىرصبلا نسحلا قيرط نم دمحأ جرخأف « كلذ ىف باطخلا نب رمع

 مل نسحلاو ٠ هدبع ىف نهانسبل و لَم ىلا نوسبل دف , كل كلذ سيل :”ىبأ هل لاقف « لوبا خصل امل ةربحلا ٠

 ر نم عمسپ

 صئاخلاو بیک بيسإب - ٩

 هللا ديبع ىلرجخأ لاق باپش نبا نع ,لیقع نع تیما انثدح ريكس ن یے شرم - ۰۵

 حرطب قفل هب ٹا لوسرب لز ام : الف منع كلا ضر سابع "نب هللا ديعو ةشئاع نا > ةبتع نب هللا دبع نبا

 اوذخنا ىراصنلاو دوببلا ىلع نا ةنمل : كاذک وهو لاقف « هبجَو نع اهنشک "ما اذاق « ههجَو ىلع ل ةصيخ

 ۱ « اومنصام رم دجاسم مہ اينا رويق

 تلاف ةشئاع نع » ةورع نع باهش نبا انثدح دعس نب یه ربا انثدح لیهامسا نب یسوم او - ۷

 ىلإ هذه ىتصيمخم اودهذا : لاق رس الف « ءرظن اهمالعأ ىلا رظنف « مالعأ اه هل ةصومخ ىف لب هقا لوسر 'ىلص

 € بک ن "یٍدء یب نم ماف نب هرز ن مبج نآ هیناحمناب ىنوتثاو « یتالص نع ان ىنتهأ ااف , موج یا

 لاق ةدرب ىلأ نع لال نب ديم# نع "بوبآ انثدح لیعاعا انتدح د دسم شرح - ۸

 « نيذه ىف نكي ئنلا حور ضبا : تلاقف ًاظيلغ ارازإو ءاسکر ”ةشئاعانيلا تجرخأ »

 رخوأ دوسآ فوص نم ءاسك یهو ؛ ةلمهلا داصلاو ةمجسملا ءاخلاب ةصيمخ حج (صتاخلاو ةيركالا باب) هلوق

 ةشئاع نع ىناثلاو لوالا : ثيداحأ ةمبرأ هيف ركذ . لع اهل ناك نا الا ةصيمخ ءاسكلا یمسی الو ؛ مالعأ امل ةعبيم

 ىلع هل ةصيمخ حرطي قفط » هلوقو : توملا لوزت دارملاو لروجالل ءانبلا ىلع هلوأ مضإ « لزن |! و الات تءابع نباو

 دقو . دچانسم رويفلا ذاا نم ريذحتلا ف ثيدحلا ركذو « افك متغا ذات » یا نم هبج و ىلع ابا ىأ « هبجو ۱

 دحأ نآ رع لیصالا دمج ىنأ ةاور ىف عقو هنأ ىتايجلا ىلع وبأ رکذ : ( هیبنت ) . زئانجلا باتک ىف هحرش مدقت

 هلوقو « لاق سابع ناو ةشئا نع هيب أ نع ةبتع نب هقا دبع نب هللا ديبع نع د ىرهرلا نع دائسالا !ذه ىف قاج رجلا 1

 تجرخأ م لاق یرمشالا ینوم نآ نا وه و ةدرب ىبأ رب لوح كل املا . ۳۹ ةچاح ۷ ةدايز یر مو هبآ نه و 1

 ءس لئاوأ ىف ثيدحلا اذه میت , نيذه ىف لكي هللا لوسد حور ضبق : ىلاقف اظیلغ ارازاو ءاسک ةشثاع انيلا



 سابقا باتک - ۷ ۱ ۳۷۸

 ىلا هذه نم ءاسكو نملاب منصب اع اظیلغ اراز] ءاسکلاو رازالا فصو ايف داز اةيلمت یرخا اقبرط هل رکذو

 هريغ لاق و . .ةدبل صيمقلا ام عقرب ى ةعقرلا لاقي : بلم لاتو . . ديبلتلا نم لوعفم مسا ةديلملاو ةدیلما امن وعدت

 ثیدح مبارلا.یفاوب مو قیضلا بوثلا وه : یدرادلا لاقو . عمت و بک ارتن ىت> ضعب ىف ابضمإ برض یا یه

 « بعك نب ىدع یب نم مناغ نب ةفيذح نأ مهج فآ ةيناجينأب قوتثاو 0 رخآ قو « مالعأ اهل ةصيمخ ىف وةلا

 هحرش مدقت دقو 6 باهش نا مالک نم سا ف جردم همس ةقب و مج ياة ةف اجيناب هلوق درو تب دا رخآ یہا

 ةالصلا باتک لئاوآ ىف فوتسم

 ءامصلا لاتشا بسا بس ۵۰

 يضر رب ره يبا نع» مصاعنب صفح نع بيبخن علا ديبعانث دح باهولا دبعانث دحر اشد نب دمر سس

 رصعلا د عبو ؛«سمشلا 7 عقارا 'ىتح رحفلا دمي : نيتالص نعو « ةقباذْلاو رةسمالملا نع لب ئن ی : : لاق هنع ا

 © ءایملا "لمتشب نأو « هایسلا + نو هيب ”ىش هنم هجرف : لع سيل دحاولا بوثلاب یدح ۲ ناو, نيا بیت قع

 دعس نب سا ىف بخأ ٍباهش نبا نع سنو نع "ثلا 5 و وک ن ىع اشو دع ۰

 ىف ةذبانملاو ةسمالملا نعأ یم « نيتعيب نعءو نیتسا نع هم لا ور قس 5: لاف 'ىردخلا كيعس ابأ "نا 2

 ت و ۶ .

 لجراا ڌني نأ ةذبانلاو « كاذب الإ هبلقي الو رام وأ للاب هدب رخآلا بوث لجراا م سم ةسمالملاو « عيبا

 ءامملا لایتشا ناّسبللاو ٠ ضارت الو رظن ريغ نع مهمی كلذ نوكيو هبوث رخالا "نیو هبوثب لجرلا ىلإ

 هبوثب هؤابتحا ىرخألا ةسيإلاو - بوث هيلع سيل هيقش لحأ ودبيف هیت اع دحأ ىلع "یو لمجم نأ ءامصلاو -

 «ءیش هنمرهجرف ىلع سيل سلاج وهو

 لاش الاب قلعت اعف پابلا اذه ىف ديعس ىأ ث ثيدح حرشو هريسفتو هطيض مدت )م ءامصأا لايتشا باب ( هلو

 هقش ىلع بوثلا فرطب یرب نأ ءامصلا لا ثا ىف ليقو ۰ ةالصلا باتک نم « ةروعلا نم رتسيام باب »ىف ءايتحالاو

 اذا « رخآ بوث هيلع نكب مل اذا هتروع فدک_نتف ءىث ءاطغلا نم هيلع سيل افوشکم رسرالا هیناج ريصيف رسيآلا
 ىف یرهزلا نع ةاورلا فالّخا ىلع اضيأ مالكملا مدقت و « ءامص نكي مهب هب لمغشا ىذلا بوثاا فرط نيب فلاح

 حبصلاو رصملا دعب ةالصلا نع ىهنلا امأو « عوببلا ىف اضيأ مدقتف نيتميبلا حرش امأو «انیآ يللا ىلعو هيف هخيش

 ىزا هب مزج ققثلا ديجلا دبع نبا وه ( باهولا دبع ) هلوق ٠ ةالصلا باتك نم تيقاوملا باوبأ رخاوأ ىف مدقتف

 ال ءاطع نا نال رظن هيفو « ءاطع نب باهولا دبع » خسنلا ضعل ىف عفو « بيذهتلا و ف لاقو «فارطالا ١ ىف

 دقو  ءاطع نب باهولا دبع یراخیلا لاجر ىف دحآ رک ذی لو « ىرمعلا رمع نبا وهو هللا ديبع نع ةياور هل فرعق

 ىراخبلا خيش راشب نب دمج وهو رادنب انثدح ةميزخ نا ةياور نم ثيدحلا اذه , جرختسالا » ىف يمن وا جرخأ

 وهو اضيأ هبسني ملو هی باهولا دبع نع ینثلا نب دم نع هجرخأو . اضيأ هبسنپ مو « هب باهولا دبع انئدح د هيف

 دحأ ىلع هيوث لم نأ د هيف هلوقو ؛ نقل هناب ۽ ليعامسالا مزجو < اذه ريظف لیلق دمب ىتأيسو , بیر الب ىنقثلا



 ۰۵۸۲۱-۲۸۲ ثيدحلا
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 ربظي ىأ , هیقش دحأ ودبیف هيقئاع
 دحأو بوت ىف ءایتحالا تسيسعاب مسن ۳۱

 هنء هللا ضر ةريره نا نع » جرعألا نع ران را نآ نع "كلام یئدح لاق ”ليعايمإ اش 25ه ۸

 نأو « ءىش هنم هجرف ىلع سيل دحاولا بوثلا ىف لجرا ّىتحم نأ : نیتسبا نع هبي هلا لوسر 'ىهن : لاق

 < ةذبانلاو ةسّماللا نعو . هيقش دحأ ىلع سيل دحاولا ٍبوُنَلاب لمتشب

 نب ہلا ديبع نع باهش نا ىنربخأ لاق جرج نا انرمخآ لع ینربخآ لاق ع گم - ۲

 ىف لجرا "یبدحم ناو « ءایملا لاعشا نع ىهن هل "ىلا نأ هيع هلا "یضر یردفنا دیس ىبأ نع » لا لوع

 « ءىث هنم هجرف ىلع سیل دحاو بون

 ةمجدملا نوک دافع هخيشو ٠ مالس نبا وه بوسنم ريغ « دم انثدح » ىلاثلا دانسالا لوأ ىف هلوقو « ةالصلا

 ديزي نیا وه

 هادوشلا صبا بسا - ۲

 نب ديعس نب -ورع وه - نالف نبا دیمس هيبأ ند ديعس نب احسا ان"دح من" وبآ شرم - ۳

 نأ نورت نم : لاقف ٌةريغص هادوس صيب امف رباهأب ینا ينأ تلق هلاخ تنب رلاخ "ما » نع ساملا

 هدر تسكب 0 5207 سل سا هو أ هل رم د7 ۱
 : لاقو اهسبلأاف ودیب ةصيخلا ذخأف « لمحت اهب اف الاخ ماب ينوتنا : لاق . موقلا تکسف ؟ مده وسکسن

 « ةيشبحلاب هانسو « هانس اذه دلاخ أ : لاقف « رفصأ وأ ”رضخأ له اه ناكو . قلخأو لبآ

 هللا ىضر سنأ نع » درع نع نوع نبأ نع ّىدع ىبأ نبا ىنثتثح لاق ین ن دغ اشو - ۶
۳ 3 2 ۰ 4 

 ب "یبلا ىلإ هب ودعت ىتح بش "نییصب الف مالا اذه رظنا سنا اب : ىل تلاق میس أ تافل : لاق هنع

 « حتتلا ىف هيله مدق ىذا ربظلا سبأ وهو « ةيئيرُح ةصيقت هيلعو طاح ىف وه اذاق « هب تو دشن . "هک

 رخ بای صقاخلا : ىعمسالا لاق ؛ ةالصلا باكل ئاوأ ىف ةصيمخلا ريسفت مدقت ( ءادوسلا ةصيخلا باب ) هوق

 قيقر ءاسك ىف ليقو « ناملع هل عب م ءاسك وه ديبع وبأ لاو ٠ سانلا نابل نم تناك دوس یهو ةءاعم فوض رأ

 نع) هلق « لوالا ثيدحلا : نيئيدح هيف ركذو . ةلعم ءادوس نوكق ىح ةصيمخ یمسث ال ليقو ؛ ناك نول ىأ نم

 دلاو مهأف هيبأ نع ديعس نب قح] نه م یبا نع یراخبلا لاق اذک ( صاعلا نب ديعس نب نالف نبا ديعس هيبأ

 یمن وبأ وهو نيكد نب لضفلا نع برح ن ريهز ةمثيخ ىبأ قيرط نم « جرختسملا » ىف معن وأ هجرخأو ؛ دعاس

 ابو سبا نا ىعديأم باب » ىف باوبأ دوب ناو هبآ نع صاماا ن دیس نب وربع نر دیعس نب نإ الاد م



 هيبأ نم ثیدحنلاب رصتلا هيفو « اذه لثم صاملا ىلا تعا بسن قايس هيفو قع) نع ديلولا نأ نع ءاديدج .

 دلا مأ نع ) هلوق . یه نع اعيج ديل ولا ىفأو من نآ نع دعس نا هجرخأ انکو ‹ اضيأ دلاع مأ شب دحتب و

 ناكف اجور ريب زلا ناكو ؛ ماوعلا نت ريبزلا نب دلاخ اهدل وب تونك | ماو ةزمهلا ج4 ةءأ یه ( د)اخ تنب

 ؛ لقعت یهو ريخ دمب اجب أ عم تمدقو ةشبحلا ضرأب تدلو امنا دع نبا ركذو « ريبرلا انبا وزمعو دلاخ هنم امل

 ديعس نب لاش اهوبأو ۽ مالسلا یشاجنلا نم ےب ىغلا ارق" نم تنكر تلاق مع یدلا دوسالا ینا قر رط نم جرخأو

 ىنلا ىأ) هلو . رع وأ ركب ىبأ ةفالخ ىف ماشلاب.دمثتساو ةمبرآ عبار وأ ةثالث ثلاث اي دقلسأ ةيمأ نب صاعلا نبا
 هذه وكت نأ نورت نم : لاقف) لق . ةروكذملا بايثلا اهنم ترضح ىنا ةبجلا مسا نيبعت ىلع فقأ مل (بايثب ما
 ةيأور ىف عقوو ؛ دي رحت وأ تافنلا هيفو « هيف اذدك(لمحت اب ىتان) ملت . مما نييعأ لع فقأ ل (موقلا تکسف

 . ةزيم ذئنيح نوکت نأ كلذ عنع ال نكمل« كاذ ذا بت رغص ىلا ةراشا هيف « قلي ىنلا ىب ىتأف د دیلولا نأ
 ىف غقوو  ةيريوج انأو ةشبحلا ضرأ نم تمدق ه ةشبحلا ةرجم ىف ةيضاملا ةنبيع نب نايف. ةياود لوأ ىف عقوو

 نوكي نأ زوج هنال امهیب ةضراعم الو « رفصأ صيق ىلعو ىبأ عم للي هللا لوسر یبتآ ه ديمس نب دلاخ ةياور ٠
 لبآ لاق ) هلوق . مدقن ام لاونم ىلع « ایینسبلأف د دیلولا ىبأ ةياور ىف ( امسبلآف ) هلوق . اهنبأ عمت ءتقأ اهبلط نيح

 ماللارسک و ةدحوملا نوكسو ةرمملا حتفب < ىلبأ» هلوقر « لاق لبق واو ةدايزب «لاقو» ديلولا فا ةاورذ ( قلخاو

 ءامدلا دمرتو كلذ قاطت پرعلاو « نعم اهو قالخالاب سأ فاقلاو ةمجمااب « قلخآ » هلوق اذکو ؛ ءالبالاب مآ
 شع هانعم قلخأ و لبآ : ليلخلا لاق , قلخ و بوثلا لب ىتح اایح لوط ابنا ىأ « كلذب بطاخملل ءاقبلا لرطب

 یربرفلا نع یزورلا دبز ىبأ ةياور یف عقوو . هتةفلو هیلاپ تجرخأ بوثلا تةلخأو « اممقراو كبأي# قرخو

 زاج نکل « ىع قالخالاو ءالبالا ذإ ديك أتلا مزاتست ىلوألا نال فاقلاب ىتا نم هجوأ ىو ءافلاب « قلخأو »
 نوك.: ال لیلا لاق ام ىلعو « هريغ تفلخأ هتابآ اذإ املأ وهو ادئاز ینعم ديفت ةينادلاو ؛ نيظفللا رياغتل فطملا
 لاق ةرضن فأ نع خيم دنسب دواد وبأ هجرخأ ام امديؤيو « ىلوأ اضيأ ءافلاب ىلا نکلا « ديك الا فاقلاب ىتلا

 ديلولا ىبأ ةياوو ىف عقوو « ها فاخمو ىلبت : هل ليق اديدج ابو مدحأ سبل اذا ب هللا لوسر باعا ناكو

 دنع ديعس نب قمس] نع رضنلا فآ ةياود ىف عقو ( رفصأ وأ رضخأ لء ا ناكو ) هلوق . نینرم « قلخأو لبآ د
 اذك( ةيشيحلاب هانسو , هانس اذه دلا مأ اي : لاقف ) هلوق . دعس نبا دنع اذكو ء رضخآ لدب « رجا و دواد ىبأ
 ريشيو ةصيخلا لع ىلا رظنپ لع » ديلولا ىبأ ةياور فو ۽ ةيبرعلاب اهانعم رکذ مو ةيشبحلاب ةظفل هانسو ىأ انه

 دلاخ ةياود ىف عقوو . ءنسملا ةشبحلا ناسلب انسلاو « انس اذه دلاخ مآ ايو انس اذه دلاخ مآ اب : لوقي و "ىلإ هديب

 ةياور ىف عقوو . كانه امحرشر ابطیض مدقت دقو ؛ نسح ةيشب اب یهو ,هنس هنس لاقف د داوجلا ىف ةيضاملا ديعس نبا
 هرسف كرابملا نبا نأ  دابجلا ىف مدقتو . نسح نسح ىمي :ىديملا لاق یانس هانس لوقيرد ةروكذملا ةنييع نبا

 نم دابجلا ىف ديعس نب دلاخ ةياور ىف عقوو < دلاخ مأ ريسفت نم هنأب حيرصتلا دعس نا ةيأور ىف عقوو . كلذب

 نا بدالا باتک ىف هيلع لمتشا ام حرش ةيقب و كلذ نايب ىتأينسو «ىبأ یترب زف « ةوبنلا متاخ بعلأ تيهذو » ةدايزلا
 هلك دانسالاو ؛ ن ریس ناوه دجمو , هقا دعوه ( نوع نبا نع ) هلوق ؛ سنأ تبدح یاثا ثيدحلا . لامت هللا ءاش

 فبدح مدقت و ٠ ةقيقعلا باتک نم « دولولا ةيمسا باب د رخآ يف دانسالا اذه لا ةراشالا تقس دقو : نود رصب



 ۳۸۱ ۰۸۲۵ - ۵۸۲۴ كيدحلا

 ىرخأ قيرط هل تمدقت و ۰ ةحلط ىبأ نب نخل قب رط نم ةاكرلا باك ىف هکسینحتو روكذملا ىبصلا ةيمست ىف سنا
 فين أت ءاه هرخآو فصم ةثاثمو ءارو لمم ( ذی رح ةع هءاعر ) يوت ٠ 2:۱ بات 5 اهنم مت | قععا نه

 «ةيرنيخو نكسلا نآ ةباور ىف عقوو « ةءاضق نم لجر ثب رح لا ةبوسذم هو «ىراخبلا ةاورل ۳ ضايع لاق

 ثم میضهبل و ؛ لوالاك لوقف لسم ةاور فاةخاو : لاق ؛ فوردملا دلبلا ريخ ىلا ةبسن ةد>وملاو ةمجمملا هاب

 نوجلا ىب ىلا ةبسن نون اهدعإ راولا نوكسو ملا حتفب «ةينوج » موشعبلو ۰۱۸ یعم الو 0 لدب واوب نکا

 مهضعبل و « انوج ةذه نم نول لک ىمست برملا ناف ضا بلا وأ ةرجلا وأ داوسا نم اهوا ىلا وأ

 ليقف تي وحلا ىلا ةبسن ةانثم نكل كاذک موضعبل و هل ىتءمالو هلثم قابلاو ةلمهملا ءاحلا مضي موضعبل و « ديغصتلاب

 تاياورلا هذه عيمج نم ةجراا قباطي ىذلاو : عاق .توحلا ىف ىلا ةدتملا طوطلا بس جش ليقو « ةليبق یه

 نال « ةيش را » ظفلب بابلا ثيدح ىف هدورو كلذ عنم الو « درسالا ةنأ هيف شالا نآف نرثلاو مجاب «ةينوجلا»

 قاسالاو دواد وأ جرخآ دقو « اپعااص ىلا ةتوسام یهو دوسأ اول ن نوكأ . اضفإ اهضعل رقي ثيدمحلا قرط

 طظوفحلا : ةياهنلا ىف لاک « اهسیلف ءادوش فوص نم ةبج 22 هللا لوسرل تعنص د انآ ةثئاع ثيدد نم م احلاو ۱

 ¢ ىنعم ىلع امل فقأ لف اه تشع الاط و اهفرعأ الف ۰ ةيثي رح د اما و ۰ ءادوس ىأ نونلاو يجلب ةي وج روپشلا

 یعسب لجر ىلا ةبوسنم ىه وأ « وطال ا ريصقلا لجرلا ىك وحلا ناف رصقلا ىلا ةيوسنم اهلعلو «ةيكتوح» ةياور فو "

 .اهدعب نونلا حتفو واولا نوكسو ةلموملا حب « ةيدنوح و ىرا بلا ةاور می عقو : ىووذلا لاتو . اکتوح

 « مدقنام ضعب قاسو « ةثلثم اهدمب ةيناتحتلا نوکسو راولا حفو ةمجعملا منعإ ام أمضعل قو ؛ ةليقث ةين ین تحت مث ةدحوم

 ىضاقلا لات مث ٠ عضوم وأ ةلببق هو توحلا ىلا ةبسن « 9# » سم حراش « ريرحتلا  بحاص نع لقتو

 نم ةلمبق نوجلا ىب ىلا ة ةن وسم یبف نوئلاو ميلا ةينوجلا الا فيحصت اهلك تاياورلا هذه : « قراشاا » ىف ضایع

 : ةيقيرح لب اقم ةيشاحلا ىف قاغصلا ةخسن ىف عقوو . ةثلثملاو ءارلاب ةي رحل ا الاو ءداوسلا نم اهئول ىلا و | «دزالا

 هنمو « ةامشلا ىنعم ىف یهو ةريصق ىأ ليعامسالا ةياور ىف عفو اذکو , ةيكم وح باوصلاو « فيدصت اذه

 « ةيكدتوح هيلعو ةفصلا ىف انيلع جرخي ناك » ةيراس نر ضاب رعلا ثيدح

 رضان | بابا ساپ - ۳

 « هنأ ما قاط ةءاقر انا » ةمركع نع بوبأ ان ربخآ باهولا دبه انلح راشب نب دمع او - ۰

 "قرض اهترأو « اهل تكشف ءر ضخأ راخ اهيلعو : ةشئاع تلاق ؛ ىظرقلا ريب“زلا نب نه زا دبع اهَجوزتف

 تانمؤملا قليام لثم تيأرام : ةشئاع تااق  اضعب "رمضمب صني ءاسنلاو - کد فا لوسر ءاج املف . اهدلجم

 « اهريغ نم 4 نانا "هعمو ءاجن قم هلا لوسر تن دق انآ مو لاق . ابو نم ةرضخ دشآ اهل

 و - او نم ةيده ناذخأو _ هذه نم یع 'ىنغأب س دل ”هعم ام "نأ الإ « بن ذ نم هيلإ ىلام هاو : تلاق

 ناف : ست لودر لاقف ( ةءاظر دبرت زشان امنکنو « مدألا ضف اهذفنأل ىنإ « لا لوسراب هاو تب ذک

 یولبا مسن 9۱۰ ۷ - (



AYسابلا باتك يب  

 ؟ ءالؤه "كونب : لاقف هل نينبا "هعم رصبأو لاق . كایع نم قوذپ ىتح هل ىحاصت مو لع | كلذ ناك

 « بارفلاب ٍبارُدلا نم هب ةبشأ مل اوف ؟ نيمعزت ام نی زن ىذلا اذه : لاق . معن : لاق

 . عماجلا دجسم مهلرقك رضا بايث د ىمخرسلاو ىلمتسالاو ٠ ينم كلل اذک ( رضا بايثلا باب ) هلوق

 بأ ثيدح نم دواد وبأ جرخاو : تلق . اه افرش كلذب نکو « ةنجلا سابا نم رضخلا بايثلا : لاطب نبا لاق
 راشب نب د انثدح ) هلوق ۳ نیرضخآ ندر, 2 ىنلا ىلع ىأر م ةنأ ةثاثم اهدمب ماا نوكسو ءارلا ركب ةثمر

 نب ديوس انثدح » ىلعي ىبأ ةياور ىف ( ةمركع نع ) هلوق ٠ ليعامسالا هب حرصو نقلا وه ( باهولا دبع انادح

 امج وزتف دا ما قلط ةعافر نا ( هلو ۰ « سابع نبا رع د هيف دازر هدنسإ « فا باهولا درع اث دح دیعس

 درجت و تامآلا هيفو ةشلاع ىلا ىأ ( اهلا کش رضخآ رام اجاعو : ةشئاع تلاع ىظرقلا ريبرلا ن نہ رلا دبه

 رصنب ءاسنلاو ) هلوق . ةشاع نع ةمركع ةياور نم ثيدحلا ناو ديوس ةباور مهو نيب ام « ةشئاع تلاق د هلوق فو
 لاقف كلنن بوأ نع هتياور ىف داع نإ بيهو حرص دقر ¢ ةمركع مالک نم یهو« ةضرتعم ةلمج ( اضعإ نوضعب

 نب وربع نآ دیاوف د یف هانبور ءاضعإ نوضمإ رصش ءاسذلاو ةم ركع لاق د اهرامغ نم ةرضخ دشأ اهدلجل هلوق دعب

 ابجوز برض نم وأ اهلارهل نوكت نأ لمت اهدلج ةرضخ : قام ركلا لا « بيهو نع نافع قيرط نم « كامنلا

 ءابجوز كلذب عمسف لاقد بيهو ةياور ىف ( تنأ دق اهنأ مسو لاق ) هلوق . ىناثلا حجو ةصقلا قايسو : تلق . اه
 . اذك ( هل ىحلصت مل وأ ىلحن ل) هلوق ۰ هل نونب بيهو ةياود ىف عقوو « امهتيمست ىلع فقأ مل ( نانبا هعمو ) هلوق
 ىف عقو ةنأ قامركلا ركذو < هل نيحلصت الو هل نيلحت ال » ىنويمشكلا ةباود قو ٠ ىوارلا نم وهو « كشلاب

 ,ةيدهلا لثم الإ هعمام » اطوت نيب عملا هجو باوجلا اذهب فرعو « هيج وت ىف ذخأ مث «نيلحت ل١ تاياورلا ضعب

 معز ابف اچ وز قدص قيرط ىلمف الوأ امأ ؛ اهاوعد اماع در هنأ هلصاحو « هتليسع قوذت ىتح د مب هلوق نيبو

 هل نینبا هعم رصبأو ) هلق ۰ هعم اناكنيذألا ةيدلوب هفدص ىلع لالدتساللف اين اث امأو « مدالا ضفن امعفنی هنأ
 ممجا ةغيصإ بیهو ةاور ىف عقو نکل « نينثالا ىلع عملا ىلع لادلا ظفالا قالطإ زاوج هيف ( ءالؤه كونب : لاقف
 اع انک وهو ءاذكو اذكدنأ نيمعزت ىذلا اذه » بيهو ةياور ىف ( نيمعز ام نيمعؤت ) هلوق . « هل نوب ١» لاقت

 مدالا ضفن ابضف  هلوفو ۰ قالطلا باتك ىف ةتأ ماو ةعافر ةمق ثحابم تمدقن دقو « ةنملا نم هيلع تعدا

 دعاس ةوق ىلا جات مدالا ضفنپ ینلا نأل , عرصتلا نم سفنلا ف مقوأ امل كلذ نم ةياغلا ىف ةغيلب ةانک
 املأ لمتح و : دشت ال هندش ناو كرحتب ال هناو هراسگنا ةبدملاب اهمدشت لمتحم : ىدوادلا لاق  ةليوط ةمزالمو

 لاجرلا نظت ال ركبلا حاكن بحتسي اذطو : لاق « لوألا ةبسنلاب كلذب هتفصو وأ « هتفاحت نم كاذب تنك

 بیل فالخم ¢ هاوس

 ضيبلا ربايثلا ساپ - €

 به ربا نب دعس نع رسم انث دح رشب نب دان ربخآ ىلظنحلا 0 مارا نب ”قاحسإ شم - ۰۸۲۰

 امهتیآر ام ءدحأ موي ضیب بای اءملع نیلجر هنیعو قضي *ىنلا لامثب تیار » لاق دعس نع هيبأ نع



VAY 6۸۲۷ - o۲1 ثيدحلا 

 ۱ دمی الو لبق

AYYرمعت ن يع نع دیر ن نا دبع نع نيسحلا نع ثراولا دبع ايثدح معَ أ اشم ب  

 ضيبأ بوث هيلعو مب "ىنلا ”تيتأ » لاق هثادح هنع هلا یضر "رذ ابأ نأ هثكلح لی دوسألا ابا نأ هثدح

 : تلف . ةنجلا لخد الإ كلذ ىلع تام م هللا الإ 4إ ال لاق دبع نم ام : لاقف ظقيتسا دقو هتيتأ مث « مان وهو

 ؟قرس هئاو ینز ناو : لاق ؟ قرس نإو ینز ناو : تاق . قرس ناو ینز ناو : لاق ؟ رس ناو 'ىز ناو

 اذهب ثدح اذإ "رذ وبآ ناكو . رذ ىبأ فنأ مغر لَك قرس ناو ینز ناو : لاق ؟ قرس ناو ینز ناو : تاق

 الإ 4إ ۱ : لاقو مردنو بات اذإ هب وأ تولا دنع اذه : هللا دبع ا لاق رو یآ تن مغر لاو : لاق

 ۰4 رفغ 6 هللا

 نيذللا نيثيدحلا ىف عفو ام ىنتكاف , حرص ءىث اف هطرش لع هدنع تبني ) هناک ( ضيبلا بايثلا باب ) هلوق
بلا بايثلاب يلع 0 هعفر ةر ثيدح نم کاملا هححصو نتسلا باسأو نجا جرخآ دقو , ایه رکذ

 اهوسبلاف ضي

 نابح ناو یذمرتاا هححصو یتاسنلا الإ نالا باحا و دحا جرخأو « اتوم امف اونغکو « ريطأو بيطأ ااف

 نا وه و الم شب دح بابلا یودح نم لرالا كثرديملاو ۰ مكبايث ريخ نم انف 2 هيفو هاتعع نتابع نبا ثیدح نم

 امهدحأ نأ معز نم بصإ و « ليئاكيمو ليربج ام و نيلجرلا ةيمست هيفو دحأ ةوزغ ىف مدقن « صاقو ىبأ

 (ةديرب نب هلا دبع نع) هلوق . ىرصبلا ملعملا ناوكذ نبا وه ( نيسحلا نع ) هلوق . هنع يناثلا ثيدحلاو . ليفارسإ

 ريبك یمبات اضيأ دوسالا وبأو , هنم ربك أ هنأ الإ اضيأ ىعبات هخيشو ٠ ىعبات وهو ۰ ىلسألا بيصحلا نا ىأ

 اذه نم بولطملا ضرغلا ردقلا اذه ىف ( ضیبآ بوث هيلعو يلب ینا تیتآ ) هلوق ۰ الجد ی ىنلا ةايح ىف ناك

 ىلاعت هللا ءاش نإ كانه هح رش ىنأيو  الوطم رخآ هجر نم هيف هدروآ دو د قاقرلا باتکب قامت هتيقب و ثددجلا

 'لديل ام ا4 ةصقلا هراضحتسا ىلا ةراشالا < ظقينسا دقو هتينأ مث مئان وهو هتيثأ و هلوقو بولا هفصو ةدنافو

 ماظرلاب قصل هنأ « لذ ىأرسكلاو حتفل ةمجعملا نيغلاف زوجي «رذ ىبأ فن] مغر نارد هوقو . ال هناقتا ىلع كلذ

 رفكساا نم ىأ ( بات اذا هلبق وأ توملا دنع اذه ) هلوق . یداخبلا وه « هتلا دبع وبأ لات ه هلوقو  بارتا وهو

 هيلا راشأ ام لصاحو . « ةنجلا لخد الا كلذ ىلع تام مث هقا الإ هلإ ال لاق ديع نم ام » هلوق حرش دیر ( مدنو )

 اف دوعوم هناف , كثيدحلا ىف املا ريشأ ىلا بونذلا نم ايئان كلذ ىلع تامو هبر دحو نم ىلع لو# كثيدحلا نأ

 دنع اهدر طرتعيف دابملا قوقح امأو , ةنسلا لهأ قافتاب هللا قوقح ىف اذهو ۽ ءادتبا ةنجلا لوخدي ثردحلا

 ريغ نم تامو ةروكذملا بونذلاب سبل: نم امأو « ءاش ام لا بحاص هقا بيثيو لوالاک وه لب ليقو ۽ رثكألا

 ثيدح هيلع لديو « یلاعت هقا ةئيشم ىف هنأ ةنسلا لهأ بهذم نكل ء كلذ ىف لخاد اضيأ هنأ ثيدحلا رهاظف ةبوت

 نا ىلاست هللا ىلا هرمأف هب بقامی لف كلذ نم ايش ىتأ نمو » هيف ناف نام الا باتيك ىف ىضاملا تماصلا ن ةدابع

 هل رتماا نمر جيارخلا نم ةعدّدبملا ىلع در مهم لکر « مهم ا ص مقم رسفاا اذوو « هنع اقع هاش ناو هيقاع ءاش



YY ۲ 1نايلا باتک  

 . همرکو هن« كلذ نم هللا انذاعأ ؛ رانا ىف ةبوت ريغ نم زثابكسلا یک نم تام نم دولخ بوج و نوعدب نيذلا

 یز ناو » لق 1 ةطر ہم ةب ما یااک ول هن اف ثردملا رهاظ بالخ ىراخبلا مالک نأ ىدرادلا نع نيا نبا لشو

 لعأ هقاو . كلذ دم امإو ءادتبا اإ ةنجلا لخد هنأ دارملا ااو : لاق « قرس ناو

 هنم زوجيام ردقو «لاجرف ريرحلا سبل سیا - ۵

  نحنو رم باتكاناتأ » لاق «ىدبّنلا نابع ابأ تءمس لاق ةدات انثدح ةبعش انثدح مدآ اشو - ۸

 نايل نيتلا هيعبصأب راشأو « اذكه الا ریرطا نم ىهن هر لا لوسر نأ ناجیبرذاب دقزف نب ةبنع مم

 « مالعألا ىنمي هنأ انملع ايف لاق . ”ماهمإلا
 [ ۰۸۳۰ ۰ ۰۸۳6 ۰۸۳۰ ۵۸۱۰ ف هقارطأ ب ۰۸۲۸ تيدحلا ]

 نحت و ”رمع انيلإ بتک » لاق نامء ىلأ نع صاع اندح ریه انث دح سنوي نب دهآ اتشزو - ۹
 ري مفرو ؛ هيعبص] إب ىنا انل فصو - اذكهالإ ریرلا سبل نع ىهن هب ىبلا نأ ناجيبرذأب

 « ةبابّسلاو ىلعسأو لا

 رع ةيلإ بنکسف « بت عم انك » لاق نان بأ نع ئيلا نع یخ انئدح دادسم اشو - ۰
 ربع نب نسما انئدح ٠ ةرخآلا ىف "ىش هنم سیلی ملالا ايندلا ىف ”ريرحلا سبلب ال : لاق می ىلا نأ هنع هللا ىضر

 « ىطساولاو ةحبسملا هيميصأب ةنامع وب اراشأو  نامع وبأ انثدح ىبأ انادح رمتعتم ان دح
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 نئادملاب ةيذخ ناك » لاق ليل ىبأ نبا نع محلا نع ةبسش انئدح برح نب نايلس موم - ۰
 هللا لوسر لاق « دقني ملف هنيه ىنأ الإ همرأ مل ىنإ : لاقو هب هامرف « ةضفر نم ءانإ ىف ءا ناقهد هاتأف * ىتسقساف
 « ةرخآلا ىف گلو ايندلا ىف محل ىه جابي“دلاو رب را و ةضفلاو با ٠ هه

 1 ةبعش لاق - كلام نب سنأ تعمس لاق بیبص نب زيزعلا دبع انندح ةبعشاتت دح مدآ اشرح — هما

 . «ةرخالا ىف هلی نلف انها ىف برملا سیل نم : لاقف - عيب *ىبلا نع ادیدش لاقف ؟ هب ”ىبلا نعأ تقف

  — oYلوقي بلک ريزا نا 55 لاق تباث نع دیز ناداح انثدح ٍبرح نب "نایلس اشو 2

 ةرخالا ىف هلی نأ ايندلا ىف ريرحلا سبا نم : يب دح لاق «

 لوقي ريبزلا نبا ةتسمس لا بمك نبةفيلَح "نایذ ىبأ نع ةبعش انربخأ دما نب ىلع اشو - 4

 ان لح رمعم وبأ انل لافو . « ةرخآلا ىف هلی مل اینا ف ررغا سبل نم : هيك یبلا لاق » لوقي رع تعمس
 م رم عج ريب#زلا ن هلا دبع تبع » هلا دبع تنب ور 3 ا ”ةذاعم تااق ديزي نع ثراولا دع
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 3 € هوح ۰ ۰ 25 ىرلا

 نع ريثئكد ىبأ 7 'ىحي نع كرابملا نب ىلع انك مع نب ناء ان دح راشب نب رع 2 — 6۵

 به نبا لس : لاقف هئلأسف لاق « اف سابع نبا تا : تلاقف ريرحلا نع ةشئاع .تلأس » لاق ناج نب نارع

 سلي امنإ : لاق ا هللا "لوسر نأ - باطحلا نب رمعىمي - صفح وبأ ىنربخأ : لاقف رع نبا تلأسف لاق

 « للي هلا رلوسر لك صفح وبأ بتذك امو قدص "تاقف . ةرخالا یف.4 قالغال نم اینها ىف ريرحلا

 ثيدحلا "صفو . . ناره یئدح یے نع برح ايئادح ءاجر نب هَل دبع لاقو

 « لاطب نبا حرش » ىف عقوو . بايثلا ضمب ىف یا ( هنم زوم ام ردقو « لاجر ريرحلا سبل باب ) هلوق

 ىنأيس اکالفتسم شارثفالل مجرت دقو « روبملا دنع ام لوالاو ةجرتلا ىف هيما رقفا ةدايز « یمن نآ جرختس » و
 هتصلخ ءىثلا تدرحو « در صااخ لك لاقي هصول كاذب ىم برع وهو  فورعم ريرحلاو . باوبآ دعب
 نبا لاق ۰ ةلقتسم ةمجرت ىف یأیسو 6 ءاسنلا جرخم لاجرلاب دييقتلاو « برعم یمراف وه ليقو ۰ هريغإ طالتخ الا نم

 ربع ناو ىلع نع كلذ لق « ءاسنلا ىلع ىح لاوحالا لك ىف هسيل مرحي : موق لاقف ريرحلا ىف فلتخا : لاطب

 اولمحو اقلطم هبل زوج موق لاقو 0 نبريس ناو نسحلا نع نيس ءباتلا نمو « ريبزلا ناو ىموم ىبأو ةفيذحو

 ديعولا توبثل طناس ىتاثلا اذهو : تاق . ةيزغتلا ىلع وأ هالیخ هسبل نم ىلع هسبل نع ىلا ىف ةدراولا ثيداحالا
 قیقد نبا هبقعل دما ۰ مرحتلا ىلع ال ةهارك_اا ىلع كلذ ىف ماعلا ىهنلا مهمل لمح : ضامع لوق امأو . هسا ىلع

 هتحاباو لجرلا لع رب رطا مر لع هقنار نمو ريب زلا نبا در نةمنأ عامجألا نا ضايع ىضاقلا لاق دق : لاقف دیملا

 اف « ريرحلا كاس اوسبلت ال الا و لاسم امجرخآ ىتلا قيرطلا ىف ريبزلا نبا لوق ىلع مالكلا ىف كلذ ركذ « ءاسن
 نم هلق ام ضةنب نأ امإ مرحتلا نود ةهاركلاب لوق تا : لاق 4 بابلا ىف ىألا كثيدحلا ركذف « ر تگ"

 لع ۴ رحتلا ىلد عامجالا دقعنا مث ةما رکءاا وه ناک لاجرلا ىلع ميرحتلا لبق ماعلا محلا نأ شش نأ امإو عامجالا

 رخ نع قازرلا ديغ جرخأ امامأو .ادج دمعإ وهو « فقباسلا ةهارکا خس هأضتقمو ٠ ءاسنلا ةحابالاو لاجرلا

 وهو« انعم هتسبلا اتعطا ول : لاقف رولا سال نع هاف فوع نب نمحرلا دبع رع قل , لاق سنا نع تباث نع

 ىناثلاو « ءاليخلاو رخفلا اهدحأ : نیروپشم نيبأر ىلع ريرحلا رحت ةلع ف فلتخاو . أيس ا ةجاحلاب ةحاب الا
 نيا لاو. نیکرشااب هيشْنلا یهو ةثلاث ةلع لمتحم و . لاجرلا ةماهش نود ءاسنلا ىزب قمليف ةنیزو ةيهافر بوث هن وکلا

 ال ىاألا ىنعملا نأ الإ نيريتعم ناینماا نوكي دقو « نيكرشملا ةمس نم هنال لوالا ىلا مجرب دق اذهو : دیماا قيفد

 تول لك ثاسأ و . ءاسنلا ىز ها بدالا الإ وا والا سابا هركأ الو: مال 0 ىف لاق ىعفاشلا ن مرحلا ىضتقي

 ةلع موضعإ وذو 1 هتلهو هسنج ف ءاسنلاب اصوصخع ناك ام عمم ی هنا ءاسنل اپ لاجرلا نم نيكل نملا|

 . نم هركذ رع كيدح لوآلا ثيدحلا : ٹر داحأ ةسحخ بابلا اذه ىف روك ذملاو . رعأ هللاو فرسلا یهو ىرخأ

 نب رع ذشو ةداتف باحصأ رثكأ لاق اذک ( رع بانک اناتآ : لاق ىدهناا نانع ابأ تعم ) لوق « ىلوالا : قرط



 سايللا باتك_بب ۳۸۹

 اطب اض ناک ولف , 2 هدرفن ىلا راشأو رازبلا هجرخأو « عوفرملا رکذف نايثء نع ناهثع ىبَأ نع ةداتق نع لاقف مام
 نعال ريع نع ةنأ ىلع لدت ثيدحلا قرط نكل « نافع نب ناثع نم هعمس مث ريع بابك نم نايثع وبأ هعمس انلقل

 ةبتع وه هيلا ةءاتك-لاب دوصقملا نآل رظن هيفو « رمع نع نام ىنأ ةجرت ىف فا رط الا باععأ هركذ دقو « ناثع

 نأ امإو ةداجولا قیررطب رع نع هل هتياور نوکسن نأ اماف , أرقي باتكلا عم نا وبأو , دقرق نبا
 ىنطقرادلا هيأ دقو . ةبتع نع ناهثع نآ ةاور ىف هوركذي لو , دقرف نب ةبتع وهو هيلا بوتکلا ةطساوب نوكي

 كلذ قو « امماع هكردتسا نأ دعب كلذ لاق . نيخرشلا دنع ةباتكلاب ةياورلا زاوج ىف لصأ ثيدحلا اذه نأ ىلع

 ماب هوبأ یم روبشم یناحم ( دقرف نب ةبتع عم نو ) هلوق . ل عأ هللاو « هيلع كاردتسالا نع هنم عوجر
 اريمأ ةبتع ناكو « هل بقل ةنأو دقرف وه عوبري نإ لاقيو « ىلسلا كلام نإ بيبح نب عوبرب هدج مماو « مجنلا
 ىف یناعلا ركذو ٠ نآرقلا لئاضف باتيك لئاوآ ىف ابطبض مدقت ( ناجيبذاب ) هلوق ۰ ةريرجلا دالب حوتف ىف رسما
 ىل لا نحرلا دبع نب نيصح نع ةيعش یورو . ةرشع ىنا ةنس اهحتتنا ىذلا وه ةبتم نأ « لص وملا خيدات د

 هل مقو ريخ دېش هنإ ىفاعملا لوق امأو « نيتورغ جلي هللا لوسر عم ارغ ةبتص نأ د ةبتع ةأرما مصاخ ما نع

 قب رط نم « یاریاما ريخصلا مجعلاد ىف انيورو نینح هدهاشم لوأ ااو « كلذ لع قفاوي مف بتم اب ها لوسر

 ینساعب ىلع هدب عضوف تدرجتف یترمأف < هللا لوسر دبع ىلع ىرشلا ىنذخأ » لاق ةبتع نع ةبتع ةآ ما مصاع مأ
 هست, وه ناك امو بيطلا ىف دهتجت انکف ةو عبرأ هدنع انك : مصاع مآ تلاق « ذئموب نم بيطلا ىب قبعف ىروظو
 هلوق دعا ةيعش نع دما نب ىلع قيرط نم هيف ليعامسالا داذ ( يلع هللا لوسر نأ ( هلوق٠ اعر اندیطال ناک هاو

 سيب سابلب کسیلعو « تاليوارسلاو فافخلا اوقلأو اولعتناو اودتراو اورزتاف دعب امآ » دقرف نب هبت عم
 اوقل واخا و اونش و شخا و | ودذمع و ‹ برعلا ماج ااف سمشا اب کيلو 6 مهعلا یزو معنتلاو ماياو ۽ لیصاسا

 ىأ ( ر رم لا نع یمن ) هلوق . ثيدحلا کک هللا لوسر نان « ضارغالا اومرا و اوزت اوزاو بکرلا اوعطقاو

 ءاذکهو : هجولا اذه نم هتياور ىف ليعامسالا داز (اذکسه الإ ) هلو . هذه ىلت ىنلا ةياورلا ىف اك ريرحلا سبل نع

 . هني أس اک عي ىنلا هنأ ىضتقب ام مصاع ةياور ىف ىتأي كلذب ريشملا ( ماجالا نايلت نيتللا هيعبصاب راشاو ) هژوق
 (مالعالا ىنعي هنأ اندلع ایف) هلوق . مصاع ةباود ىف كلذي حرضو ء ىطسولاو ةبابسلا ىنعي ءماهبالا نايلت نينللا » هلوق

 نم بايثلا ف نوکی ام وهو مالعالا ىنثكسملاب دارملا نأ انلع ف لصح ینلا ىأ كيرحتلاب لع عمج ةزمهلا حتفب
 « انمثع » قن فرح اهدعب ءافلا حتفب « اف 5 ىليعامسالاو لسم ةياور ىف عقوو . امهوحتو زيرطتو فيرطت

 اذا ىرتلا لجرلا متع لاقي ۰ .ىطرلا متاعلا ديبع وبأ لاق « هانعس ال كلذ ةفرعم ىف » انأطبأ ام یا ماللا لذب ةانثمي

 « ربشأ كلذب وهو هديل بسن سنوي نب هللا دبع نبا وه ( سنوي نب دمحأ انئدح ) هلوق ٠ ةيناثلا قي رطلا . هرخآ

 سو نب دحأ نع مم هجرخأ دقو« لوح لا نال نبا وه مضأعو « ىنعجلا ةءايخ وبأ ةيواعم نب ريهز هخيشو

 ىلا ىأ « هيلا بنک یبمشکللو  لسا اذکو رثكالل اذک (رع انیلا بتكر هلوق . هتایس ف كلذ میم نيبف اذه
 هلوق ۰ کاپ ميلك ماا بتک رو هبطاخي یذلا وه هنژ ريمالا ىلا بكة ناف باوص نيتباورلا اتلكو « دقرف نب ةبتع

 ىف نيململا عبشأف . كيبأ دك الو كدك نم سيل هنا ۽ دقرف نب ةبتع اي اذه لبق لسم هيف داز ( كَ ىنلا نأ )

 ركذف « ی مپ هقا لوسر ناف ريرحلا سبا و كرشاا لمآ یزو معنتلاو مكاياو « كلحر ىف هنم عبشت ام مملاحر
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 ىلا ثءإ دقرف نب ةيثع نأ د هلوأ ىف هدنعف كلذ زع لوق بيس رخآ هجو نم هح ىف ةناوع وبأ نيبو « ثيدحلا

 . ال : لاق ؟ اذه نم مهلاحر ىف نوملسملا عيشيأ : لاق رمع هآر ايلف دورللا امیلع صرخ اف لالسب هل مالغ عم رع

 دار (ةابسلاو ىلطسولا نيهز عفدو ) هلق . ثيدحلا « كدك نم سيل هنا ه ةبتع ىلا بتكو . هديرأ ال : رمع لاقف

 نب ناعاس وه ( یمیتلا نع ) هلوق . ناطقلا ديعس نبا وه ( ىح ) هلوق ۰ ةثلاثلا قيرطلا . « امرمضو ه هتياور ىف لسم

 نايأس نع ريرج قيرط نم مل-ه اور ىف ( ربع هيل بتاكسف ةجتع عم انك : لاق نانع ىفأ نع ) هل . ناخرط

 الإ ايندلا ىف ريرحلا سباب ال ) هلوق ٠ نابلس نب رمتمم قيرط نم ىليعامسالا دنع اذکو « رع باتک ا: ءا » یمیتلا

 ىف » لاقو ىندنلل اذکو « نيعضوملا ىف هلوآ مضب « سبلب » ىدخرسااو لمتسلا اذک ( ةرالا ىف ءىش هنم سلب مل

 «لعافل ءانبلا ىلع هلوأ حتفب « ةرخآلا ىف اثیش هنم سلب مل الإ ایف#ا ىف ریرلا سبلبال » ىنيمشكللو « هنم ةرخالا

 « هنم سبلب سیل نم الإ و یرخآ ىفو لاق « هسبلب مل نم الإ » ظفلب یامرکلا هدروآ و « فلكملا لجرلا ةب دارملاو

 نامء وبا داغأو ) هلوق ۰ ةرخالا ىف ءىش هنه هل سيل نم الإ مرا سولي ال ١ ةروكذملا لسم ةياور قو . ها

 نأب عمجیف « .مصاع ةياور ىف ام فلاخ ال وهو . هدحو یلمتسلا ةياور ىف اذه عقو ( ىطسولاو ةحبسأا هیعیصاپ
 یا ( رع نب نمل ا انئدح ) هلوق . ةراشالا ةفص هتاور ضعب كلذ دعب نیمف رع هنع هلقن مث الوأ راشآ مقلب ىنلا

 یدع نبا ذشر « نورخآو یذابالکسلا هب مزج اذك ۰ ىخابلا ىلع وبأ ءارلا نوكسو ميجلا حتفب ىرجلا قيقش نبا

  ةقبطلا ىف لاق نابح نبا نأ الإ , ةجرت ىلع یدیملا اذغ فتأ لو : تلق . ىدبعلا ميهاربا نب ريع نبا وه : لاقف

 یکی ةنأ « رهزملا د بحاص مزج دقو . اذه هلملف « ةيعش نع یور ميهاربا نب رمع نب نسحلا .تاقثلا نم ةعبارلا
 . كلذ نم رثكأر ةبش نب ر# نب نسحلا جرخأ هاو نيءيدح هل جرخأ ةناو یراخبلا خویش نم هناو ريصإ اا

 باتكن م « رضعلا دعب فاواعلا باب د ىف اهدحأ ثيداحأ ةعبرأ الا ةروصلا هذهب یداخبلا عيمج ىف رأ ملو : تلق

 یف عبارلاو ‹ ناذئأسالا ىف اذه لمرخآو اذهو «عیرز نب دمزب انثدح ىرمدبلا رمع نب نسحلا انثدح» هيف لاق جحلا

 برقآلاو لاتحالا یعف ناذثتسالا ىف ىذلاو اذه امأو . وه ةنأ نیمتف ءاوس جحلا قايس ىف اک هقاسف ماكحالا بانک

 ( ىلعسولاو ةحبسلا هيعبصاب نائم وبأ داشأو ) هلق ٠ ىميتلا نایلس نیا وه ( رەت ) هلوق . رک الا لاق اک هنأ
 ةياور نأ دی ام اذهو « ةدايزلا هذه داز و رع باتک نع نامع ىنأ نع هيبأ نع هاور نایأس نب رهتعم نأ ديري

 ردسقلا اذه ناف ۰ هيف اهدروأ یا لمتسلا ءاور نم ىلوأ ةدايزلا هذه نع تلخ ىتلا اهليق ىلا قب رطلا ىف رك لا

 ليعامسالا ناف « نيديصالا ريف یمتعم هداز ىذلا نأ ىل رهظ مث : هيبأ نع هئياود ىف ناجاس نب رمتعم هدأز

 بتکف هقرف نب ةبتع عم انك » هقايس ىف لاقو ىميتلا ناجاس نع امیج ناطقلا ىحي ةءاور نمو هتياور نم هجرخأ
 نم ایئدلا ىف ريرحلا سبلب ال الآ : لاق جيلي ینلا نأ هيلا هبدكاميفو لاق ۰ ی هللا لوسد نع ءايشأب هثدحي رع هيلا
 سم هجرخأ دقو : نيعبصالا ةيمست رمتعم ةدايز نأ فرعف « هيميصاب راشأو < الإ ‹ ءىش هنم ةرخآلا ىف هل
 نيح ةسلابطلا رارزا اهانیآرف ماممالا نايلت نيتللا هيعيصاب » هيف لاقو ناییاس نع رب رج قيرط نم اضيأ ىلبعامالاو

 هب دارااو  ضمب ىلع هضعب بوثلا هن ررزب ام : یارلا ميدقتب رز عج رارزالا : ىطرقلا لاق « ةساابطلا انيأر

 اهآر ین ةسساايطلا ناكو « ءاسك نوب دقو لع هل یذلا بوثلا وهو ناسارط عج ةسلايطلاو  ةساايطلا فارطأ انه

 ةسا ایطاا ر ككذ س ل ط ةدام ىف « ةابثا د و «قراشلا , بحاص لفغأ دقو : تلق . ابفارامآ ىف رر> مالعأ



YARسابلا باتک ۷۷  

 ٠ -« لسم حرش » ىف ضامع لاق دقو انه ةروك ذلا ةفصلا ىلع سيل نآلا دوبعملا نكل « ةت رشا كلذ اكرت امهنأكو

 ةساابط اوا اا لسم دنع ركسحب ىنأ تب ءامسأ ثيدح ىف عقود ٠ ابفارطأ ةسل ایطلا رارزاب دارملا
 لمشیف سبلپ ام ثيدحلا اذه ىف ةسلايطلاب دارملا نأ ىلع لدي اذهو « لب هلا لوسر ةبج هذه : تلاقف ةيناورسك
 رکذ الإ رب را سبل نم زوج ام ءانئتسا ىف نيحيحصلا ىف ناثع ىبأ ةءاود ىف مشي مد ٠ نآلا دووعملا ال « دسجا
 یمن» ی ىنلا نأ ثيدملا اذه ىف لوحالا مصاع نع ةيلس نب دامح قيرط نم دواد یا دنع عقو نكل 0 نيعيصالا
 . هاشلاو ةمجعملا متفب ةلفغ نب ديوس قبرط نم لسلو « ةعبرأو ةئالثو نيءيصإ اذكهو اذه ناك ام الا را نف
 ۱ وأ ثالث وأ نيعبص] عضوم الا ریربطا سبا نع ی هللا لوسد ى : لاقف بطخ ربع نأ , نيتفيفخلا ماللاو
 هلم حلصي ال رب رحلا نا د ظفاب هجولا اذه نم ةبيش ىفأ نبا هجرخأ دقو « رييختلاو عبوذتلل انه وأ در« عبرأ
 ۱ نأ لسم ةياور ىف مقو امب دارلا نأ ىلا یمیلحلا حنجو « اعبرأو اثالثو نيمبصأ ىنعي « اذکمو اذكهو اذکم الإ
 ۳ دوس ةياور ىف قاسناا دنع عقو دقو « ثیدحلا قايس نم ديعإ لیوأت وهو < نيعيص] ردف كلك ف نوكحي
 ةدحوم مةن ةبيتع نبا وه ( كسلا ) هلوق ؛ قالا ثيدحلا . « عباصأ ةعبرأ عضوم ىف الا جاببدلا ىف صخري
 : شماحلا ىف بتک نكما طاف وهو ىلمأ ىبأ نع یبباقلا ةياور ىف عقوو ,« نحرلا دبع وه لسا ىنأ ناو ؛ رفصم
 ٠ هلوق ٠ ةبرشألا بانك ىف اذه هثیدح حرش ىضم دقو نازلا نا وه ( ةفيذح ناك ) هلوق ۰ ليل یا نا باوصلا
 ٠ ورحل ءاسالا لامعتسا منم نم هب كمت ( ةرخألا ىف عسل ايئدلا ىف محل ىف جابيدلاو ريرحلاو ةضفلاو بهذلا )
 نوکمف اعيمج لاجرلاو ءاسنلا ىلع مارح وسهو ةضفلا ءانإ ىف برشلا ميرحت ىلع هب لدتسا ةفيذح نال « جابيدلاو
 .دنع حجارلاو ؛ هيف فلتخا دق هيف ثنؤملا لوسخدو ؛ ركذلل مك ظفلب باطخلا نأ باوجلاو . كلذك ريرحلا
 . ءاسنلر رحلا باب ز ى هيلع هيبنتلا ىت آيس اك ءاسنلا بهذلاو ريرخلا ةحاب] تبث دقف اس و . نفوخد مدع نیبل وصالا
 بهذلا ةينآ ىف اوبر شنالو « جاییدلا الو ريرحلا اوسبلت ال ١ ظفلب مدقت دقو رصتخ ظفلاا اذه نآف اضيأو : ایرق
 یه » هلوقو « ابرق ريرحلا شارتفا باب ىف ىتأيس شازتفالا ىف ءاسللا محو < روکذلا كلذ ىف باطخلاو « ةضفلاو
 « ايندلا ىف مزو مراعش ىهدارملا ناب بيجأو . عورفلاب ابطاخم سيل رفاكلا نا لاق نه هب كرمت« ایندلا ىف مهل
 اديدش: لاقف ؟ ملیر ىنلا نعأ تلقف : ةبعش لاق) هلوق « كلاثلا ثيدحلا . عرش كلذ ىف محل نذالا ىلع كلذ لدي الو
 . اسْفأ تعمس : لاقف ريرحلا نع بیهص نب زيرعلا دبع تلأس ه ةبعش نع دما ن ىلع ةياود ىف عقو (عْيَْي ىنلا نع
 اظفح هظفح اما اع وفم ةنوکسا اريرقت نوكي نأ لمت باوجلا اذهو « ادیدش : لاقف ؟ للي ىنلا نع : ىلقف
 . عقر ةنأ دارملا : لاق نم دعبأو « ىلع اديدش عقإ مب ىنلا نه «هفر ىزج ىأ اراکنا نوكي نأ لمتح و « اديدش
 نم زيرعلا دبع بضغ ىأ بضخلا وهو فوذحم لعفا ةفص « ادیدش » ةظفل : قامركسلا لاقو . اديدش امفر ةتوص
 نأ ىناثلا ديي هننکل و ؛ هجوأ یدنع لوالا لامتحالاو « هبجو بيغ هبجوو لاق اذك . اديدش ابضغ ةبمش لاؤس
 ليعامسا نع انا هجرخأ و« يلب ینلا نع ثدحي ادنآ تسمم , هيف لاقف ةبعش نع رفعج نإ دم نع هجرخأ دمحأ
 . اذه ليعامسا قيرط نم اضيأ لسم هجرخاو « يي هللا لوسر لاق » لاق سنأ نع زيزعلا دبع نع ةيلع نبا
 « رينملا ىلع وهو » فئاسنلا داز ( بطخم ديبزلا نبا تمس ) هلوق . یا وه (تبا نع) هلوق « عبارلا ثيدحلا
 ) دک لاق ) ق.“ انیطخ و ظفلب دا نع نافع نع دحأ هچرخآ و . هب دیز نب دامح نع ةييتق نع هجرخأ
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 دنع نوكي نأ امإ مبل « لیسارلاب جام ال نم روپج دنع اهي جتحم ةناحصلا ليسارمو « ريبزلا نا لسم نم اذه

 ضمب نع ةءاحصلا ضمب ةياور دوچول یعبات نع اهنوك لایتحاو ٠ رخآ ىنامص نع وأ لب یبلا نع مهنم دحاولا

 عمو « رمح ةلطساوب هج ىنلا نع هل ام ريبرلا نا نأ هذه دعب نيتلاا نيتياورلا نم نيبت نکا « ردان نيمباثلا

 « مل » ظفلب قرطلا عيمج ىف هنع ثيدحلا لب « نل و ظفلب هاور هنأ رمع نع ةقفتملا قرطلا نم ءىش ىف فقأ لف كلذ

 ةالصلا حتتفا مب هللا لوسر تيأر د هثيدح اهم « ثيداعأ ةدع ليَ ىلا نم ظفح دق ريبزلا نباو . لءأ هقاو

 واودحأ هجرخأ «رييزلا نبا دقعو اذکم وعدب ی هللا لوسر تیارو هر دح امو . نحأ هجرخآ «ةيدب عفرف

 ق هسيلب نا ( هلوق : اضيأ دحأ هجرخأ , رجلا ذيبن نع ىهن و ىنلا عمس د هنأ هثيدح اهنمو . قاسنلاو دواد

 رسكب - ( نايبذ ىبأ نع ) لوق ء سماخلا ثيدحلا . نا یف حضوأ وهو « تبا نع قرطلا میمج ىف اذك ( ةرخالا

 « عضوملا اذه یوس ىراخبلا ىف هلام« ىرصبلا ىميمتلا وه - ةين تحت مث ةنكاس ةدحوم اهدعب اهم زوج و ةهجعلا 7

  وهو لاذلا لدب اشم ءاظب « نايبظ ی آ نع » یربرفلا نع نکسلا نب ىلع ىبأ ةياور ىف عقوو . ىئاسنلا هقثو دقو

 ةينانح اهدغإ ةروسكم ةلمبعي «رانيديبأ نص» یربرفلا نع ىزورملا ديز ىبأ ةياور ىف عقو ام هنم أطخ دشأو , ًاخ

 ىف عقو ( لوي رع تحمس لوقي ريبزلا نبا تعمس) هل . ليصالا دم وبأ كلذ ىلع هبن « ءار مث نونو ةنكاس

 , ريرحلا مكءاسف اوبلت ال : لوقب ریبزلا نب هللا دبع تحمس بمک نم ب ةفيلخ انثدح » ةبعش نع ليم نب رضنلا اور

 ملف بعك نب ةفيلخ نع نومیم نب رفمج قبرط نم اضيأ قاسنلا هجرخأ دقو . یاسنلا هجرخخأ « ريع تحمس لاف

 ف( ةرخآلا ىف همهلي مل انا ىف ريرحلا سبل نم) هلو ٠ نوميم نب رفعج نم ظفحأ ةبعشو  هدانسإ ىف رع ركذب

 ةياور ىف ىئاسنلا دازو « ئاسنلاو سم هجرخأ اذكو ,مل » هجولا اذه نم طوفحلاو « هسباي نا » ىييمشكلا باور

 هذهو « ( ريرح أف مهسابلو) ىلاعت هللا لاق ةنجلا لخدي مل ةرخالا ىف هسداي مل نمو » هرخآ ىف نوميم نب رفمج

 . ثيدح دنس لثم ركذف ةبعش قيرط نم اضيأ ىاسنلا كلذ نيب « ريب زلا نبا ىلع ةفوةوم یهو ,ريخلا ىفةجردم ةداب زا

 هظفا و ةبعش نع دمجلا نب ىلع قب رط نم لیعاعالا هجرخأ اذكو « ةدايزلاركذف «ريبزلا نا لاق » هرخآ ینو باپلا ٠

 ايق مهسابا و ) ىلاعت هلوقل كلذو ؛ ةنجا لخدي مل ةرخآلا ىف ريرحلا سبل, مل نمو : أر نم ريبزلا نا لاقف د

ع ن ريس تنب ةصفح قب رط نه قاسنلا هجرخأ اضیآ رع نبا نع كلذ لدم ءاج دقو « (ررح
 لاق بەك نب ةفمخ ن

 مم-اباو) هللا لاق « ةنجلا لخدب ال هقاو اذا ربع نبا لاق لاقف » دازو عوفرملا ثيدحلا ركذف « ريبرلا نا انبطخخ و

 لثم غوفرملا ثيدحلا ركذف درعس ىنأ نع جارسلا دواد قي رط نم ماحلا هو ىتاسنلاو دحا جرخأ و«( رحایف

 , اجردم اضيأ نوکی نأ لمي اذهر وه هسبلب لو ةنجلا لمأ هبل ةنجلا لخد ناو » دازو بابلا ىف اذه رم ثيدح

 قأتسو « ءاسنلل هزاوجم یرغالا ةلدالل لاجرلا نم نياك اب صوصخلا ماعلا نموهف اظوفع عفرلا نوكي نأ ريدقت لعو

 هللا ديع وه ( رمعم وبأ لاقو) هلو . مع نع بيبزلا نا ةياورل ىرخأ قي رط نم اببرف هيف دمعولا ىنعم ىلا ةراشالا

لا اذه ىف حرصي لو ىراخبلا هنع رثك أ دقو ؛جاجحلا نب وربع نب رمعم نا
 هجرخأ دقو « ثیدحتا اب هنع عضوم

 الق » یزارلا ىلع. ن ىحصو ليعامسالا داز « نايفس نا بوقعي قيرط نم امهيجر ختم ىف معن وبأو ىليعامسالا

 ءارلا رسكب كشرلاب فورعملا ىعبضلا وه ديذيو « دیعس نبا وه ( ثراولا دبع انثدح ) هلق . « رمعم وبأ انثدح

 تنب ورمع مآ ینتربخآ ) هلوق ٠ نريرصب ةذاعم ىلا هثدّبم نم دانسالاو . ةيودعلا ىه ةذاعمو . ةمجعملا نوكسو

 ىرابا عش + ۱۰ ج۷ - م
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 نم هبلع تفقو ايف ةب وسام اهرأ ملو « ريبرلا نب هللا دبع تنب اهنأب هعبت نمو ىذابالكلا رصف ربأ مزج ( هقا ديع
 ريبزلا نب هللا دبع نم تعمس د ىلبعامسالا ةياور ىف ( رع حح ريبرلا نب هللا دبع تعم“ ) هلوق . ثيدحلا اذه قرظ
 هلو «ةرخآلا ىف هاسكي ال هئاف » ظفلب ليعامسالا هقاس (هرحن) هلوق . « باطخلا نب مع نم مهم هنأ هتبطخ ىف لوقي
 انئدح ) وق ۰ رص ثبدل ىرخأ قبرط « ةرخالا ىف هللا هاك الف » ثراولا دبع نع خورف نب نابيش قيرط نم
 وه نارمعو ؛ نوبرصب ناطح نب نارمع ىلا هلك دنسلاو « سراف نب رع نيا وه ناو ۽ رادنب وه ( راشب نب دم
 تايب لاب ىلع لئاق مجلم نبا حدم یذلا وهو < مرعاشو میسی ر وه لب ةيدقملا نم جراوخلا دحأ ناك ىسودسلا

 فيداحأ رخت ىف هتدعاق لع ىراخبلا هل جرخأ اما و« ةليقث ةلمیم ءاط اهدعب ةلمبملا سكب ناطح هوبأ و « ةروهشملا .
 ھل ريثكى نأ نب ىح نإ لیقو « دیعبوهر هتعدب نم بأت نارمع نإ ليق دقو ؛ انيدتم ةجبللا قداص ناك اذا عدتبملا
 , اهدقتعم ىلإ ىه هتلقنف اهدقتم» نع اباقنيل جراوخلا ىأر دقتمت هب راقآنم ةارما جوزت ناک هناف ءعدتبي نأ لوق هنع

 رب را نع ةدتاع تل أس) هلوق ٠ ءروصلا ضقن باب» ىف رخآو « ةعباتم وهو عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل سیلو
 داهم "نإ برح ةياور فو ؛ قب رطلا هذه ىف انک (رع نا لس : لاقف هتل أسف لاق ؛ هلسف سابع نبا تنا : یلاقف
 وبأ ىنربخأ) هلوق . رع نبا لس : تلاقف اهلأسف « ةا لس : لاقف سابع نا لأ هنأ سكملاب هذه بقعرکذت ىلا
 . ناطح نب نارمع لوق وه (صفح وأ بذك امو قدص تاقف) لوق . لصالا ىف اذك ( باطخلا نإ رمع ىنمي صفح
 مل نكلل ۰ اضيأ ىراخبلا خویش نم وهو « ةلمهملا فيفختو ةمجعملا مضب ىتادغلا وه ( ءاجر نب هلل دبع لاقو ) هلوق
 بحاصل هیس و ؛ نومیم نبا هنأ قامركلا معزو « دادش نبا وه ( برح انثدح ) هلوق . هثیدحتب اذه ىف حرصي
 نب هللا دبع ةمجرت ىف لاق اعاو « یراخبلا ةمالع نومیم نب برحل مقرب ۸ فشاکلا بحاص ناف بيج وه و فشاکلا
 لپ « دادش نب برح نع یوم ال نأ هنع یور هاجر نبهللأ دبع نوک نم مزابال و ؛ نومیه نب برح نع ىور هاجر
 یح عیرصت ةياؤرلا هذچ یراخباا دارآو ,ريثك نآ نبا وه ىحيو اذه ريغ ىف ةدوجوم دادش نإ برح نع هتیاود
 نب هللا دبع نعروصنم نب ورم نع الو صوم ىاسنلا هفاس (ثيدحلا صقر) هلوق ٠ ثيدحلا اذهب هل نارع تیدحتپ
 ظفللا اذه نأ ىنطقرادلا ركذ دقو ,ةرخآلا ىف هل قالخ الف ايندلا ىف ريرحلا سيل نم» ظفلب دادش نب برح نع ءاجر
 لاجرلا ىلع مرحي لاق نمل حضاو نایب ثيداحالا هذه قو . ىنعملا اذهل ظفللا قسي مل ىراخبلا لما و ٠ أطخرمع ثيدح ىف
 دحاو ايف کعلا ناف ,هنم ثيدح لوأ حرش فة رشالا باک ىف هانعم حرش مدقق دقو ٠ رركذملا ديعولل ری رحلا سبل
 ,ةروکذلاة وقعلل ضتقمروكذملا لءفلا نأ لاوفالا لدهأ لصاحو . ةنجلا فو ةرخالا ىف برشلا نا و سبللا فاوهو
 اذکو « طئارشب داولا .اءدكحو « رفاكت ینلا بئاصملاو نزاوت ىتلا تانسحلاو ةب ونلاک ملال كلذ فاختي دقو
 اذا رب رحلا نم ملا سبل زاجأ نمل ةجح هبفو» نيبحارلا محرأ وفم هلك كلذ نم معأو « ةعافشلا ىف هل نذؤي نم ةعافش
 زاجأ نم ىلع ةجح هيفو ةيمفاشلا دنع مصالاوه اذهو « عباصأ عبرأوهو روكنملاردقلاب هصخو : بوثلا ىف ناك
 ىف للملا عنم نم ىلع ةجح هيفو . ةبكلاملا ضعب نع لوقنم وهو « عباصأ ةعبرأ ىلع داز ولو اقلطم بوت ىف ملعلا
 ثودحلاف الاو امرو هوعنم اونوكي نأ لمت نكل . اهریغو نيريس نباو نسحلا نع تباث وهو « اّفزطم بوثلا
 ٠ زاجأ نم بهذم اذكو ؛ دود بهذم وهو كلام نع كلذ لام لفن دقو ىوونلا لاق« مهخأبب مل مرامأن مجلع ةجح
 «بکی رب رح زا رط هيلع لمج ام وهو « ريرحلاب زرطاا برثلا سبا زاوج ىلع هب لدتساو . لعأ هللاو رب دقت رغب
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 بوثلا سفن ىف زبرطتلا نوكسي دقو « روکذلا ريدقتلاب ريرح نم فجسب هفارطأ تغمس ام وهو فرطملا كلذكو
 ريرحلا نم هطلاخي ىذلا بوثلا سبا زاوج ىلع اضيأ ةب لدتساو . هيلا ةراشالا یأتس لاهتحا هیفو « جسنلا دعب
 نيباب دعب « ىنقلا باب » ىف كلذ ىف ثحبلا ین ایس و « ىوق وهو اترفم وأ اءومج ردقلا كلذ ناكءاوس معلا رادقم

 . سہل ريغ نم ريرحلا "سم اپ - ٦
 الكم "ىبلا نع سنأ نع ”ىرهألا نع ”ىديب“زلا نع هيف یورو

 ىدهأ » لاق هنع ها ىضر هاربلا نع قاحسإ ىلأ نع ليئارسإ نع ىموم نب هللا ”ديبع اشو - ۳۱
 : لاق . ممن : انلق ؟ اذه نم نوبجمتآ : كب یدلا لاقف « هنم بجمتنو هسال انلمجف « ريرح بوث و ین

 € اذه نم ”ريخ ةيجلا ىف اعم ن لە ”ليدانم

 ) & ىنلا نع سنا نع یرهزلا نع ىديبزلا نع هيف یورو « سبل ريغ نم برملا سم نم باب ) هلوق

 اذ ىدببزلا نع ةيقب ةياور نم یاسالاو دواد وبأ هجرخأ ام قيلعتلا اذ دارأ ها « فارطالا » ىف ىزملا ركذ

 ةيؤرلاو « ىراخبلا دارم اذه سیل و « لاق اذدک « ءاريس ادرب یب ىنلا تاب م وثلك مآ ىلع ىأر , ةنأ ساآ ىلا دانسالا

 باب م ىف هجرخأ دقو؛ هطرش ىلع هدنع حيص هن ال هب مرج هدام ثيدحلا اذه ناكولف اسیر, سم اهل لاقي ال

 » ریکلا مجما دى هانیور ام ىراخبلا دارا اعاو « ابیرق یاس اک یرهرلا نع بعش ةياور نم « ءاسنلل ر را

 ىنلل یدهآ » لاق سا نع یرهزلا نع یدیبزلا نع ىصخلا ملا نب هللا دبع قيرط نم « مام دئاوف » قو ىناربطلل

 ليدانمل هقا وف ؟ هذه مكبجمت لتي ىنلا لاقف ۰ منم نوبجعتيو مهديأب ام وسلي سان لمب « قربتسا نم ةل> لي

 هتاق ام دكؤي امو : ملاس نب هقادبع الا ىديبرلا نع هوري مل « دارفألا » ىف ىنطقرادلا لاق « اهم نسحأ ةئجلا ىف دعس

 هاودد هدعإ لاق الوصوم ىلا اذه ىف ذاعم نب دعس ةصف یف بزاع نب ءا ربا كن دح بقال ف جرخأ ا یراخبلا نآ

 لعأ هللاو هم لوصواا ءارلا غر لیک هيقع ۳ ايو قلعلا نشا نع ىرهزلا ثيدح ردص الو € سأ نع ىرهزلا

 ليق € دعس ليدانم » هوقو ؛ عراضملا ىف يلا مضي هاب محلا » ىف مرج « هسلن انام د ءاربا ثيدح ىف هوقو

 سبل نع ىجا : لاطإ نبا لاق « ىلوالا قي رطب اهنم ىلعأ اهقوف ام نوكيف ني امتوكا ركذلاب لیداناا صخ ٠

 هعيب و هسم زوجہ ةرهاط كلذ عم هنو نیل ساب نم سيل هنأ لجأ نم لب هنيع ةساح لجا نم سیا ريرحلا

 ةيغا باتک ىف روك ذلا ثيدحلاب قلعتي ام ءىش مدقت دقو « هنمثب عافتنالاو

 ساكو ه : ةديبع لاقو . ریرطا شارتفا ساپ - ۷

 نع دهاحم نع حب یا نبا ”تعمس : لاق ىبأ انثدح رديرج نب بهو انلدح ىلع شو ۷

 لک أن ناو ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف برش نأ مبنا انا » لاق هنع هلا یفر ةفيذح“ نع ىليل یآ نبا

 « هيلع ساجن نأو « جابيدلاو ريرحلا سبل نعو « اهبف

 نوکسب نابلسلا ورم نبا وه (ةديبع لاقو ) هلوق ٠ ةمرحلاو لحلا ىف هکح ىأ (ريرحلا شارتفا باب ) هلوق
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 تلق » لاق نيريس نب دم قيرط نم ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هلصو ( همبلك وه ) هو ٠ ةلمبملا نيملا حتفب وهو ماللا
 ىأ (ريرج نب بهو انئثدح) هلوق ۰ ىنيدملا نا وه ( ىلد انثدح) هلوق ۰« ممن : لاق ؟ هسيلك رم رحلا شارتفا ةديبعل

 نعو) هلو . ةمعطألا ىف هيف ثحبلا مدقت ( ايف لك أن نأو ةضفلاو بهذلا ةينآ ف برشن نأ ) هلوق ٠ مزاح یا نبا
 هذه امف سيا هجوأ ةدع نم ةفيذح ثيدح لسمو ىراخبلا جرسأ دقو ( هيلع سل# نأو جابيدلاو ريرحلا سبا

 الخ ٠ روومجا لوق وهو ريرحلا لع سولجلا عنمب لاق نمل ةيوق ةجح یهو « هيلع سلع نأو ه هلو یهو «ةدايزا
 « مجرحتلا ىف اعرص سيل « ىبن ١ ظفل نأب ةيفنحلا ضعب باجأو . ةيمفاشلا ضءب و نييفوكلاو نوشجالا نبال

 لاطب نبا لع درب اذهو هدرفت نسولجلا نع ال سولجلاو سبلاا عومب نع درو ىهلا نوکی نأ لایتحاب مرضعل و
 ىف بهو نبا جرخأ دقو « رهاظ وه لب صاب سيا هناف . ريرحلا ىلع سولجلا ميرحت ىف صن ثيدحلا نأ هاوعد
 رادآ و. ر رح نم ساحب ىلع دمقأ نأ نم لا بحأ اضؤلا رج ىلع دعقأ نال : لاق صاقو ىنأ نب دعس ثر دمح نم هعماج

 هبدح روبجلا جتحاو « سبلب سیا سولجلاو : اولا « هيف رابخالا ةحصا سللا ىلع عنلاو زاوجلا ةيفنحلا ضءإ .

 نم ءاسنلا عم ىلع هب لدتساو ٠ هیس ءیش لك سهل نالو . سبا ام لوط نه دوا دق انا ریصح ىلا تمقف سنا

 . هيف كسم عنملاب لاق ىذلا لمل و ٠ حجارلا ىلع تن وما لوانتي ال د وكذلا باطخ نال فيعض وهو رب رحلا شارتفا

 "نم نماء و ربرحلا نبل ذوي كاذنکف « هنم لحلا نيسبل زاوج عم بهذلا ةينآ نمامعتسا عمم ىلع سايقاب
 هنارما عم ريزحلا لجرلا شارتفا عنم ىلع هب لدتساو زاوجلا ىو ونا جحر یعفارلا هج هجولا اذهو « هلامعتا
 بهذلا نم ىلحاا اجاعو اهشرتفي نأ هل زاج كف لجرلا شارف ةأرملا نأب ةيك الا نم كل نجلا همجوو « اهشارف ىف

 ام وه هيلع سول جلا نم علام ىذلا (هیبات ) . امل حاملا ابئارف ىلع ایم مان و سامي نأ هل زوج كلذىكف ر رحلا و

 هربرقت قبس اک هريغ نم ديزأ هيف ریرحلا ناك وأ فرص ریرح نم عنص ام وهو هبا نم عم

 انا باث : لاق ؟ ةيسقلا ام : ىلمل ةتاق لاق ةدرپ بأ نع مصاع لاو . «یسقا سبأ تسيسساب - ۸

 "لثم ؟نهلوبا ةعتصأ ءاسفا تناك .ةرثیاو جنرال هلاثمآ اهيفو رب رح ابف ةعاضم - صم نم وأ - مأشلا نم

 . «ريرحلا ابف سهم نم اهب هام ةملضم بايث ةيسقلا : هثيدح ىف ديزي نع برج لافو . اهنوفصی فئاطقلا

 ةرثيلا ىف (حصأو رک أ مم : هلأ دبع وبأ لاق . عابسلا دولج ةرغيملاو

 ”ةيواعم انث دح ءاثعشلا ىلأ نب ثغشأ نع ةناوفس انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقم نب دمع شرو - ۸
 ۱ ا 0 0 .

 « *ىمقلا نعو را رأيلا نع ا ىبنلا نان » لاق ,بزاع نبا نع نارقم نب ديوس نبا
 ش « ثر دحل بار » ىف ديبع وبأ ركذو تیس هاب اهدعإ ةلمباا دیدشآ و فاقلا حتفب ( یسهآا سيا باب ) هلوق

 . اهفرعي لو اهتي أر سقلا اه لاقي دلب ىلا ةبسن یهو . اهتوحتمي رصم لهأو فاقلا ركب هنولوق, ثيدحلا لهأ نأ
 لحاسلا دالب نم یه ىزاحلا لاقو « هديس نباو ىربطلا منم رص« ةيرق سة ةبسن ىه شک آلا لاق اذكو « یعصالا
 بهو نا ثيدح ق عفو اذكو 0 ماشاا ةبج نم امرفلا نم برق اب نصح یهو رصم لحاس ىلع یه بلوملا لاو

 ديبم وبأ کحو « براقتم وهو سان برق, یه : ىووذلا لاقو 6 ةحوشفم ءارو ءاغااب امرفلا و امرفلا ىلت انا
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 ئالا نبا کحو » انيس یازلا تلديأف ریرحلا وهو رفا ىلا ةبسن نيسلاب ال یازلاب املأ یونلا رمش نع ىورملا

 سقلا فرعي مل نم مالك هلبق ىذلاو وهو , هضايبل كلذ ىم عیقصلا وه هيلا بسن ىذلا سقلا نأ « ةباهلا , ىف
 سم بص هلصو بد> نم فرط اذه ( حلا 6 ةيسقلا ام لمل الت : لاق ةدرب نآ نع مصاع لاتو ) هلو . ةيرقلا

 یا » لات ىلع نع ىرعشالا یموم ىبأ نبا وهو ةدرب ىبأ نع بلک نب مصاع تمم سيردا نب هللا ديع قيرط

 نيهجو نم لسم جرخأو . فيدحلا « ةعلضم بايثف ىسقلا امأف لاق , رئايملا نعو ىسقلا سبا نع ما هللا لوسر

 ىف ( رصم نم وأ ماعلا نم انقنآ باين ) هلوق . هریسفت هيف سيل نكل « ىمقلا سايل نه ىهلا لع نع نیرخآ

 نأ یرذنلا کحو « عالضآلاكةضي رع طوطخ امف ىأ ( ريرح ایا ةملضم ) هلوق . ماشلاو رصم نم : لسم ةياور

 یووللا كحو « قرص ار رح تيل اهنأب رعشو « ريرح اف د هلوقو , هضمإ كرتو هضعب جسن ام علضملاب دارلا

 نا ىأ ( جرمألا لاثمآ اهفو ) هلوق ۰ ريرحلا «یدر وهو زخلا نم لیقو « ريرحلاب ةطولخع بايث الآ ءاملعلا نع

 ىراخبلا ةياور هيرسف دقو « ماهبالا لع « اذنك هش » اهيف لسم ةءاور ىف عقوو ۽؛ ةجوءم ةظيلغ امف ىلا عالضألا

 ملا ركب ىه ( ةرثمملاو ) هلق . یراخبلا هلع ىذلا ظفللاب « لماحما ىلامأ » ىف الوصوم ان عقوو . ةقلعلا

 نوكسو واولا رسكب ةرئولا وأ ةراثولا نم املصأو « امف رم الو ءاه مث ءار اهدعب ةثلثملا حتفو ةيناتحتلا نوكسو

 لثم نهت) وعبل هعنصت ءاسنلا تناك ) هلوق ۰ محلا ةريثك ةريثو ةأرماو < ءىطولا شارفلا وه ريثولاو « ةثلثملا

 افیحصت هنظأو ءار مث ءافلا رسكب ءاهنرفصي ه ةياور ف ضايع ىكحو , ةفصلاك اهثولمحي یا ( اينوفصي فئاطقلا

 لاتو « كلذ ىف اهنولمتسپ نيذلا مث لاجرلاو كلذ نعنصي ءاسنلا نأ ىلا ةراشالل رکذلا ظفلب « ابن وفصي » لاق امإو

 يملا لحر وأ سرفلا جرم ىلع عضوي ءاطو وه : ىربطلا لاو . جرسلا ةفصک ةقفرم ةرثیلا و : ىوفللا ىدييزلا

 ةيشغأ ىه لیقو < مجملا بک ارم تناکو « جاییدلا رمو رحالا ناوجرالا نم نيجاوزال هعنصت ءاسنلا تناك

 «ةبادلل ءاطو ىم له ةرثلا ريسفت ىف لارقأ ةمبرآ ىلع انلصغ « جابيدلا نم جورس ىه ليقو « رب رحلا نم جورسلل

 وأ ريرح نم مجعلا بك ام نم تناك رجلا رابلا : ديبع وبأ لاقو . ةواشغ وأ « هسفن جرسلا ىف وأ . اهيكارا وأ

 فرا ميهاربا هلصو ثيدح نم اضیآ فرط وه ( حلا ةيسقلا : هثیدح ىف ديزي نع ريرج لاتو ) هلوق . جابيد

 لاق ليهم نب نسحلا نع دايز ىبأ نب ديدي نع دیملا دبع نب ريرج نع ةييش ىبأ نب ناثع نع هل « ثيدحلا بیرغ ه
 اب ةئأكف « رفصم ءارلاو ةدحوملاب هتخسأ ةيشاح ىف ديرب طبضف یطایبدلا هوو ٠ ثيدحلا « ةماضم بايث ةيسقلا د

 نب هللا دبه نب ديرب هدیفح ةياور نم ىناثلا قيلعتلا نأ نظ ىموم ىبأ ن, ةدرب ىلأ ةياود نم لوالا قیلمتلا یار
 ۰ مزاح نبا وه ريرجو لاق ‹ نامور نا وه اذه دیزب نأ _هانیقل نم ضعب هعیت و - قام رکساا معذو ٠ ةدرب ىنأ

 نب ىلع قيرط نم ثيدحلا اذه لصأ هجام نبا جرخأ دقو « ىبرحلا.ميهاربا|,ةيإور كلذ ىف لصيفلاو « لاق اكسيل و

 ديال لاق . مدقملا نع مگ هللا لوسد ىل م لاق رمع نبأ نع لیپس نب نسحلا نع دايز ىبأ نب ديزي نع رهسم
 اذه وه هتيقب و هنم هجام نبا ركذ ىذلا ردقلا اذه « رفصعلاب غبسملا لاق ؟ مدقملا ام : ليبس نب نسحلا تلف

 نم سيل ةنأ ديرب « هئيدح ىف ديزي نع ريرج لاق » ىراخبلا لوقب دارملا وهو « ليبس نب نسحلا ىلع فوفوملا

 لطاب ریسفت وه : ىوونلا لات ( عابسلا دولج ةرئيماو ) هلوق . لعأ هقاو هريغ نع هتياور نم لب ديزي لوق

 ءاطو ةرثملا تناك اذا ام رهو « هچیچوت نكمب لب « لطابب ره سیل : تلق . ثيدحلا لما هيلع قيطأ امل فلاخع
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 وأ « ةاكذلا اهيف لمعت ال اهنال امإو ۰ رافكلا ىز نم املا اإ اهنع ذئنیح ىهنلاو « تیشح مث دلج نم تءنص
 ربطي دا نأو « هفالخ ىلع روپمبا نكل « خبد ولو كلذ سبل عسنم نمل ةجح هيف نوكسيف ابلاغ کذت ال امل

 تبث دقو ؛ رعش امف نوكي ال نأ رئايملا ىلع بلاغلا نکیل ؟ غابدل اب رپطی له رعشلا ىف اضيأ فلتخا دقو . غابدلاب

 ريسفتلا دیوب ام وهو « بركي دعم نب مادقلا ثيدح نم یاسفلا هجرخأ رولا دولج ىلع بوكرلا نع ىهنلا

 ىف حصأو رثک أ مماع : هللا دیع وبأ لاق) هلوق . « رك دلج اويف ةقفر كاللا بحصت "3 » دواد یالو . روكذملا

 يآ ةباود ىف عي مل مالكلا اذهو ؛ ديزي ةياود نم حصأو اترط شک ةرثدلا ریسفت ىف مصاع ةياور ىنمي ( ةرثيملا

 باب » ىف كلذ ىلع مالكا ىتأيسو « زحلاب ءارلا ثيدح ىف اهديقو رثايملا ىلع ثيدح ىف قلطأو « قسنلا الو رذ

 « ىروثلا وه نايفسو كرابملا نبا وه « هللا دبع ان ريخأ , ىتاثلا ثيدحلا ىف هلوقو . ىلاعت هللا ءاش نا « رحالا بوثلا

 هلوأ ثيدح نم فرط وه « ىمقلا نعو رجلا رئابملا نعد هلوتو « « ىه » نم مشكلا ةياور ىف « اناهت » هلوقو

 سبل نع ىهنلاب لدتساو ٠ باوبأ دعب « رجلا رثایلا باب » ىف ماب قأیسو « عبس نع اناهنو عبس انآ د
 فطع هدي ورو , ريرحلا هيف ريرحلا ريغ طلاخ ام ةلاب ىسقلا ريسفتل بایثا نم ريرحلا هطلاع ام سبل منم ىلع ىسقلا

 طرش ىلع حی دنسب دحأو یاسفلاو دواد ىبأ دنع ىلع تبدح ىف كلذک عقوو 5 ءاربلا ثیدح ىف ىمقلا لع رب رحلا

 ةرياغملا نوگن نأ لمتحمو « ريرحلاو ىسقلا نع ب ىنلا فان و لاق ىلع نع ورمع نب ةديبع قيرط نم نيخيشلا

 نکل و « ابيرق ىضاملا ةفيذح ثيدح ىف ريرحلا ىلع جابيدلا فطع عقو اک ريرحلا نم لكساا نوكسيف عونلا رابتعاب
 مرح اذه ىلعف « فرصلا ريرحلا هنأ ال مرحلا طلاخي ىذلا هنأ ىسقلا ریست ىف ثيدحلا قرط قايس نم ربظي ىذلا
 ىلا دوبججا بهذو « نيريس ناک نيمباتلاو ربع ناك ةباحصلا ضعب لوق وهز .٠ ريرحلا هطااخ ىذلا بولا سبل

 امو ءاريسلا ةلحاا ريسغت ىف مدقن ام كلذ ىف مهتدمعو « باغآلا ريرحلا ريغ ناك اذا ريرحلا هطلاخ ام سبا زاوج

 قيقد نبأ لاق ٠ رمع ثيدح ىف هريرقت مدقت اک ريرح نم ناك اذا بوثلا ىف معلا ف ةصخرلا نم كلذ ىلا فاضل ا

 عوج ناکام هنم زوج اعاو « طاتخم لك زاوچ كلذ زاوج نم مزاب ال نکل ؛ لصآلا ىنعم ىف سايق وهو : ديعلا

 صلاخلل الماش ريرحلا سبل نم عنملا نوكيف بوثلا عيمج ةبسنلاب ةدرفنم تناك ول عباصأ عبرأ ردق هيف ريرحلا

 ام عملا ىف ۳ قحتليو « ةدرفتم تناكاذأ عباصأ عبرأ وهو یثسلا ردقلا ىلع رصتق ءاناقسالا دعبو « طلتخناو

 ناك ناف ‹ نزولا رابتعا حجارلا وهو امهدحأ : ناقي رط مهو « كلذ ىف ةيعفاعلا عسوت دقو لاق . ةطلتخم تناكاذا

 نأ ىناثاا قيرطلاو . مدنع امهيف حيجرتلا فلتخا ناهجوف ایوتسا ناو « مرح رثک | وأ مرح | انزو لقأ ريرحلا
 اهئااث لاوقأ . طلتخلا ىف ةيكلاملا دنعو « هعبت نمو لافقلا رابتخا اذهو ۰ روبظلاب ةرثكتلاو ةلقلاب رابتءالا

 « زا ريسفت ىلع یبم اذهو « رخآلا عنمو رخلا زاجأفهوحتو نطقب طلخا نيبو رخلا نيب قرف نم مهئمو « ةهاركلا
 نمو ؛ روكذملا لوقلا هيلع لذنتي ىذلا وهف ريرحلا ءىدر هنا لاق نف ؛ رخلا هنأ ىسقلا ريسافت ضعب ىف مدقت دقو
 سابع نبا ثيدحي طاتخما سبل زاجأ نم اضيأ جتحاو ؛روكذملا ليصفتلا هجتب مل ري رحب طل ربو نم ناکام ةنا لاق
 هچرخآ «ةب سأب الف بوثلا یدسو ريرحلا نم معلا امأف ريرحلا نم تمصملا بوثلا نع هلي هللا لوسد یخ اما »
 اذا تمصلا نع یهن املا ١ ظفلب حیحم دنسب ك احلا هجرخآ و « دواد ىنأ دنع هلصاو « اذگم نسح دنسب یارطا

 « هپ سآب الف ناتک وأ" نطق نم هادس ناکام اءاق ريزحلا تمصم نع يبت » ثلاث قیرط نم یارظلاو « اریرح ناك



 ثيدحلا ۰۸۳٩ ۳۹۵

 اذاف « حيرص هوحن و نطقلا ىف نذالاو « صلاخلا ىف ةقبقح رب رحلا نع ىهنلا نأب اضيأ زاوجا ىن رعلا نا لدتساو

 سبل تبث دقو « زا عونماا نع جرخ ميرحتلا ةلع هات الو مالا هلو اب ال شرح اريرح یمسب:ال ثیح اطلخ

 ىبأ نبا هدروآ و « شک أو ةباحصلا نم اسفن نورشع هسبل : دراد وبأ لاق . مديغو ةباحصلا نم ةعاج نع را

 نم یاسنلاو دواد وبأ هجرخآ ام كلذ ىف درو ام ىلءأو « دايج دیناساب نيمبانلا نم ةفئاط نعو مهنه عمج نع ةبيش

 ایناسک : لوقي وهو ءادوس زخ ةمامع .ءاعر ةاغب ىلع الجر ىيأر و لاق هيبأ نع ىكةثدلا دعس نب هقا دوع قي رط

 , زخ فراطم محلا نب ناوم تأ , لاق رامع ىبأ نب رامع قبرط نم ةبيش ىبأ نبا جرخار « علت هللا لوسر

 جسنت لبقو « هريغ نم اهتحلو ربرح نم اهادس با هنأ را ريسفت ىف حصالاو « يلب هللا لوسر بامحأ اهاکف

 هتموعنل ]رخ هر. و نم ذختملا بولا ىمس زحل ا امل لاقب ةباد مسا هلصأ ليقو ؛ هوح وأ فوصو رب رح نم ةطولخم

 هطل اخ ام سبل زاوج ىلغ هدبلب لالدتسالا حصي الف اذه ىلعو « ريرحلا ةموعال ررحلاب طلخع ام ىلع قلطأ مث

 سبل ةلبانحلاو ةيفنحلا زاجأو . ملعأ هللاو ر رحاب طولخلا نم ناكهضاسلا هول ىذلا خلا نأ ققحتب ملام رر رحلا

 لاقف ةمجعملا ءاخلا لدب فاقلاب رقلا امأو : وخلا ی هلكاذهو « ةهاركلا كلام نعو . ةرپش هيف نكي ملام رخلا

 نكل هيلع قافنالا مامالا لقنر ٠ نولفا دمك ناك ولو لاجرلا ىلع هومرحو ر رحلا نم زقلا ةمالا ده : یعفارلا

 رقل اب هدام ناک نا : ديعلا قيقد نبا لاق , ةنيرلا باي نم سيل هلال مرحب ال هنأ اهجو « ةمنتلا » ىف لوتاا كح

 بايث نم سيل هنوکب الو نولا ةدوكب رابتعا الو « مرحیف ريرحلا مسا نع جرخي سيلف هيلع نالا نحت هقلطف ام

 وهو ؛ ميقتلا لب اقل ضرعتب لو . همالک ها هيلع مسالا قالطنا دعب هل رثأ ال فيعض لیلعت امهنم الك نآف ةنبزلا

 « رخلا ىف مدقت ام وحن وهو ٠ ريرحلا ءىدر هب هدارم نأ ربظب ىذلاو « همالك هجتيف رخآ ایش ه دارملا ناک ناو

 لعآ هقاو . نوا ةذوكب هفصو كلذ لجألو

 ةف برملا نم لاجرف صكربام سیا - ۹

 ريب زف إب یبلا صر » لاق سنا ىلع ةدانق نع ةبمش ان ريخأ كيكو انربخأ دم شرح - ۹

 2 امهب ةکس ريرحلا سبل ىف نمحرلا دبعو

 هقا انذاأ برجلا نم عون : فاكلا ديدشتو ةلمبلا رسكب ( حل ريرحلا نم لاجر لا صجخرب ام باب ) هلوق

 ةلمهملاب هلا مجارلا نأ مدقتو < برجل ريرحلا » دابجلا ىف هل مجرت دقو « اديق ال الاثم كسم لا ركذو « هنم ىلاعت

 نب دحح انثدح ه نكسلا نب ىلع فأ ةياور ىف عقوو بوسنم ريغ رثكالا اذک ( دم یئدح ) هلوق . ءارلا نوكسو

 تعمس » ةداتق نع ةبعش نه ناطقلا ىحي ةياور ىف عفو ( سنأ نع ) هلوق . فارطالا ىف ىوملا مزج ةبو « مالس

 فو« 6لا لجال ىأ ( اهبب كسل ريرحلا نیل ىف نمحرلا ديعو ريبزال ) هلوق . داملا ف تمدق دقو « اسنا

 اتمدقت دقو ء لمقلا جلي ینلا ىلا ايكش امجنآ ةداتق نع مام اور ىفو « امهب تناك 5> نمد ةداتق نع ديعس ةءاور

 نأ ىلع ةلالد هيف : ىربطلا لاق « دابجلا باتيك ىف هثحابم تمدقت و « لمقلا رثأ نم تأشن هكى ا نأكو « ذابجلا ىف

 وأ را نم قب ام كلذ قحتلي و . ىهتنا ريرحلا سبل ابففخم ةلع ةب تناك نم هيف لخدي ال رب رحلا سيل نع یون

 نبا هراتخاو « رضحلا نود رفسلاب زارجلا سخ ةيمفاشاا ىضعب نأ دابجلا ىف مدفت دقو « هريغ دچو ال ثيح درب



 ساب باتک - ۷ ۹۹
 طيسولا و ىف عفو : (هيبنت) . اضيأ لمقلا ىف یعفارلا هلقنر دک اب كلذ عم ,ةضورلا» ىف ىوونلا هصخو . حالصلا -

 ةصاخ ةصخرلا نأ ةيمفاشا هجو ىفو . هوطلغو « بلطملا دبع نب ةزح ريرحلا سبا ىف هل صخر ىذلا نأ « ىلازذلل

 هقفا ام رمع نع دابجلا ىف مدقت دقو « نمحرلا دبعو ريبزلاب

 ءاسنلل ريرحلا اپ - ۱

 ةبعش اح رد الح رراشب نب رع یار عاش ای دح ربرح نب ناماس شرع 36 ۸۶:۰

 الك یا یناسک» لاق هنع هلل یضر بلاط یہا نب ىلع ن رع ربهَو نب دیز نع رسم نب كاللا دبع نع

 6 ىناسن نيب اتقّشف  هبجو ىف بضنلا ”تيأرف «ءاهنف ٠ تجرح « ءاريس ۳۸

 یضر ره "نا د رع نب فا دبع نع مفا رعفان نع بري وج ىنثدح لاق لیعامما نب ىموم اشم - ۸4۱
 سجلي" امن : لاق . ةمجلاو لات اذإ دفوف اميل اهتعتبا ول ء هللا هلوسراپ : لاقف ءعابت ءاريس ةلح ىأر هنع هلل

 : "رم لاقف ء هايإ اهاسک اربرح ءاريس لح ربع ىلإ كلذ دعب تب جلي یا "ناو . 4 قالغال نم هذه

 «اهوسکست وأ اهتيبنل كيلإ اه ”تئعب ام: لاقف « تلفام اهیف لوقت كتممس دقو «اهينكوسك

 ا لَه یار هنأ » كلام نم ”سنأ ین ربخا لاق ی رھا نع بیمش ان رمخأ نابلا وبأ اشو - ۲

 « هاريس رررح در ” كي ٹا لوسر رتنب مالسلا اهماع موثلك

 يفتك اف احيرص لاجرلاب ىهنلا صيصخت ىف ناروپشلا ناثيدحلا هدنع تبثي | هنأك ( ءاسنلا را باب ) هلوق
 ذخأ مب ینلا نإ » ىلع ثيدح نم ؟ ام لاو نابح نبا هح و نتسلا باحأو دمحا جرخأ دقو . كلذ ىلع لدب ام
 ىذمرتلا هح و یاسنلاو دواد وبأ جرخأو 2 ماند لح ىتمأ رو ذ ىلع نامارح نراذو : لاقف ايهذو اريرح

 «ىموم ىبَأ نم عمست ل دنه ىبأ نب ديعس ةياور نأو عاطقنالاب هريغو نابح نبا هلعأو یسوم ثيدح نم ماحلاو
 لوسر نم تع» ام , ثدش مق : صاع نب ةبقعل لاق دنآ دلخم نب ةيلسم تابد>ح نم هحصصو ىواحطلاو دا جرخأو

 ىبأ نب دمج وبأ د يملا لات« میان ال لع یتمآ دز ذ لع مارح رب رحلا و بهذلا : لوقو هتعمس , لاقف ؛ کھ ا

 نج فطلف نيزتلا نع نهربص ةلق لع ىلاعنو هناحبس هنأ ريظي ىذلاف ةكحل لاج رل ىهنلا صيصخت نإ اناف نإ : ةرمج

 نم طبنتسی و « لاق « ناميالا نم لعبلا نسح » نأ درو دقو « جاوزالل وه امن ابلاغ نهنیبزت نالو « هتحاب] ىف
 ةثالث هيف فنصلا ركذو .ثانالا تافص نم كلذ نوکل تاذرذللا لامعتسا ىف غلابب نأ هل حاصي ال لحفلا نأ اذه
 ديز وبأ ىلالحلا وه ةلمهم مث ةنكاس ةيناتحتو ميلا حتفب هب ( ةرسيم نب کلا دبع نع) هل « لوألا ثيدحلا : : ثيداحأ
 رخآدانسا هيف ةبمشا و. I تاقفنلا ىف مدقت دقو ؛ ةليق ءار 9 * یازب دارولا

 اذک (بهو نب ديز نع) هلو . لع نع ىفنحلا طاص ىبأ نع ىفقثلا نوع با نع هنع ذاعم ةياور نم سم هجرخأ
 لازنلا نع هدحو انه نكسلا نب ىلع ةياور ىف عقوو < ملم دنع اذکو . تاقفنلاو ةبملا ف كلذكمدقتو ؛ رک

 لع نع لازنلا نع كلملا درع ةياور نال ثيدح ىلا ثيدح نم لقتنا ةنأك ؛ مو وهو بهو نب ديز لدب ةربس نبا



4V. 0۸4۲ - ۵۸4۰ ثيدحلا 

 قلا ىبجلا وه بهو نب ديؤو « نیرخالا نيءضوملا ىف ةءاملا قفاو دقو , ةرشالا ىف مدقت اما برشلا ىف ىه امنإ
 ن دز تعم“ و ظفلب ةيهلا ىف مدقتو 2 ثيدحلا اذه ىوس ىلع نع ىراخبلا ىف هل امو ۲ نيعب الا رابك نم دوپشلا

 یه ةروكذملا لام يبا ةباور ىف عقوو ٠ ءايلا دیدن (ىلا )هل. ها حتفب ( ىدهأ )هلو «٠ بهد
 ىلا یدمآ ةمود رديكأ نا د ىلع نم حلاص ىبا نع رخآ هجو نم اضيأ لسمو « ىلا اب ثعبف ةلح لرب هقا لوسرا
 او ريثآلا نبا هلقثو « ءادرو رازإ ةلحلاو « نيلا دورب للحلا دبع وبأ لاق ( ءاريس ةلح ) لوق . فيعض هدنسو « ريح ةريسم ةلح لب ىنلا ىلا ناجيب رذأ ريمأ ىدها » ىواحطلا ةياور ىفو ءايلع هاطعاف ريرح بوث عقب ىنلا

 هق وف.ناک اذان ٠ رخالا قوف ایهدجآ سباب ىح ةلح ناب ولا نوكي ال ليقو « امهط لح اک نیدیدج نان وكي امهنأ ةلح ۱ | نيبوثلا ةيمسن لمأ نأ ضايع ىكحو ؛ هريغ وأ درب ةلحلا « مكاو ىف هديس نبا لاقو , دحاو سنج نم ناك اذا
 . مالك ف سيل : ليلخلا لاق « هملا عم ءارلاو ةيناتحتلا حتفر ةلمهلا رسكب ءاريسلاو ؛ رهشآ لوالاو هيلع لح دقف

 « بنعلا ىف ةفل هاینعو ۰ دلولا سأر ىلع جرخ ىذلا ءاملا وهو ءالوحو <« ءاريس ىوس دملا عم هلوأ رسكب ءالعف
 . ىعمسألا لاقو . ةين تحت اهدعب ةمجعملا نوكسو راولا حتفب ىشولاو ۰ لاق اذك « ريرحلا نم ىثولا وه : كلام لات
 ريرحلاب علضم بوث : ليلخلا لاقو . امف طوطخلا ريمستل ءاريس اهل ليق اءاو« زق وأ ري رح نم طوطخ اف بايث
 ۱ م ولك ما ىلع یار هار سنا ثيدصس ىف دواد یا دزع عقرو : رويسلا اهنأك قدم طوطخ هيف ناولالا فلن ليفو

 «یرهزلا ريسفت نم ةنأ بابلا ثيداحأ ثلاث ىف ىتأيس اك لاطب نبا مزج دقو « زقلاب علضملا ءاريسلاو « ءاريس ةلح
 قاصلا ريرحلا وهو < اسا نكل ةفص ءالعف تاپ مل لات ةيوبيس نع ضايع لقنو « رفص طوطخ هيف درب : ىرهوجلا لاقو ؛ نا نم بايث ليقو « زقلا نم لمعي طوطخ هيف دهسم بوث لیقو ؛ دوربلا نم برض وه : هديس نبا لاقو

 نایب فطع ءاريس نأ ىلع ةلح نوب رثكالا دنع عقوف .ال وأ ةفاضالاب وه له « ءاریس ةلح » هلوق ىف فاتخاو
 ىبأ نه ضايع لقن و « ءارشع ةفان اولاق اك ءاريس ةلح اولا : ىفاطخلا لاقو , ةياورلا ةنأب ىطرقلا مزجو : تعن وأ
 نیققحا لوق هنا ىوونلا لاتو . انخويش ىنقتم نع هانطبض اذكو : ضايع لاق « ةفاضالاب هنآ ارسلا نب ناورم
 ىلع نع خاص ىبأ ةاور ىف ( اف تجر ) هلوق . رخ بوث اولا اک هتفصل ءىثلا ةفاضإ نم هناو ةيبرهلا ینقتمو
 ءابسبلتل كيلا مب تعبأ مل ىلا : لاقف » اص ىبأ ةياور ىف لسم داز ( ههجو ىف بضغلا تيأرف ) هلق . « اهتسبلف د

 نيب ابتققشف ) هلوق ۰ « مطاوفلا نيب ارمخ اهققش » ىرخأ ىف هلو « ءاسنلا نيب ارمخ ابةقشتل كيلا ام تشب اع]
 هب یلعفت ام :فيفختلاو هلوأ رسكب ران عمج ماو ةمجملا مضب رخلاو « ارمخ نهلع اهتةرفف اهتعطق یا ( یاسن
 ةياور ىف عقوو « مطاوفلا نيب ۲ لاق ثيح خاص ىبأ ةياور ىف هرسف ام « قاسن م هلوقب دارلاو < اسار ةأرملا

 امسال نع قم هلا لوسر یمن تلق ؟ هب تشج اذ ام : تلاقف « اهتةقشف ةمطاف ىلا تعجرف و لاق ثيح ىئاسنلا
 دارملا : ةبيتق نب دم وا لاق . 2 ین ناب اهققش اإ ايلع نأ ةءاورلا هذه قو كءاسا یکأو امیل ق

 روصتم ربا ركهذو . ةثلاثلا فرعآ الو لد ةدلاو مشاه نب دسأ كنب ةمطاقو 2 ىنلا تنب ةمطاف مطاوفلاب
 « ايادملا باک » ىفايندلا بأ ناو یواحطلا جرخأ دقو . بلطملا دبع نب ةرمح تنب ةمطاف اجنآ ىرهذالا
 نب ةريبه نع ةتخاف ىبأ نع دايز یی نب ديزي قيرط نم مہلک ربلا دبع نباو « تامهبملا » ىف دیعس نب ىنغلا دبعو

 « ملا ىلا يلاك ٠ انه كلل ةراض ( ۱)

 یر ین + ۱۶ جاو دس ۴
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 ثالثلا ركذف « ةرخأ ةعبرأ اهتم تققشف د لاق ةصقلا هذه وحن ىف ىلع نع ميظع نزو ءار مث لوا ةيناذحتب - ميري
 اراخو « ىلع ما مشاه نب دسأ تنب ةمطافل اراخ » ىواحطلا ةياود قو. ةميأرلا ديزي ىسن و : لاق ٠ تاروكذملا
 ضايع لاقف ءاهتيسأ دق ىرخأ ةمطامل ارامخو . باطملا دبع نب ةزمح تاب ةمطاغا اراخو < 0 ىنا ىنب ةمطافل
 نب ديلولا تنب ليقو « ةعيبر نب ةبتع تفب لیفو « ةعيبد نب ةيش تب مو بلاط ىبأ نب ليقع ةأ سا ةمطاق اهلعل
 ىف كلام هركذ امهندب نيئكح سابع نباو ةيواعم نايثع ثوب لیقع حم تعحاخم امل ىلا ىف هذه ليقع ةاما و . ةبتع
 لا 2خا لسرا او ینلا نال باطخلا تفو نع نايبلا ريخأت زاوج لع ثيدحلا اذوب لدتساو ؛ هريغو « ةنودملا »
 اسجل هل حبي مل هنأ لب ىنلا هل نيبف , سدللا وهو 4 تعنص ام رمشأ ىف اهب حفتناف لاسرالا رهاظ ىلع “ىلع ىنبف ىلع
 رب را لاجرلا سهل نع ىهناأ دعب تعفو ةصّقلا تناك نإ هلك اذهو <« هل حايت نم هريغ اهوسکسا هيلا ابن ثعإ او
 ةيئاتح ءارلا دعب و رضصم ءارلاو ميجلاب ( ةيربوج ) هلوق « قاثلا ثيدحلا . هدعإ ىذلا ثيدحلا ىف اذهل ديزم یتآیسو
 , عفان باح رثكأ هاور اذکه ( ءاريس ةلح ىأر رمع نأ ) هو . ربع نبا وه ( هللا دبع نع ) ہلوق . ةحوتمم
 دنسم ىف هل « ةلح ىأر و هنأ ربع نع رمع نبا نع عفان نع ىرمملا رع نب هللا ديبع ةياور نم ىناسنلا هجرخأو
 عقوو . هلبق ىذلا ثيدحلا ىف اهریسفت و ارطبض مدقن ءاريسو . رمع نا دنسم نم هنأ ظوفحملا : ىنطقرادلا لاق . ریه
 دنع عفان نع )نیا ةياوز قو سل باب ىلع ناك كلذ نأ ةممججا باتک ىف مدقت اک عفان نع كلام ةياود ىف
 لصي ناك قوسلا فرط نأل « نيتياورلا نيب فا" الو « ةلحلا ىأ رف قوسلا ىف عَ ىنلا عم ناك رع نأ  ىناسنلا
 ةلح ميقي ییا ادراطع رمع ىأر » لسم دنع عفان نع مزاح نإ ري رج ةيارد ىف ( عابت) لوق . دجساا باب برق ىلا

 نا » مع تنب ةصفح نع زاچ ىبأ قيرط نم ىف اربطلا جرخأو « مجم بيصرو كولملا ىثغي الجر ناکو  قوسلاب
 قيرط نمو ؟ « هلأ لوسد اي كل ه رتشا أ : سع لامف ٠ یر هايإ هاسک جابید نم بوب هاچ بچاح نب دراطع
 امهيب عمجاو « یرسک هايإ هاسک جابيد بوث 2 ینلا ىلا ىدهأ هنأ هفت دراطع نع ذاعم نب ور# نب ن/“رلا دبع
 . سدع نب ةرارز نإ بجاح نبا وه اذه دراطعو . هيَ ىنلا ءادهأف هعيب هل قفتي | عابیل قوسلا ىف هماقأ ال ادراطع نأ
 همالسأ نسح و لسا دقو ‹ تارجحلا باحأ مي“ یب دفو ةلمج نم ناك , ةمجعم نيشب ةشركع اا ىنكي ىرادلا تالمو
 هسوق هنهر ق یرسک عم هتصقو « ةياهاجلا ىف م ىنب ءاسؤر نم هوبا ناكو , هموق تاقدص ىلع یب ىنلا هلمعتساو
 ىف ( اهتسبلف اهتءتبا ول ) هلوق . بجاح سوقب لئلا برض ىتح ةروهشم یرسک دنع برعلا نم ريدك عمج نع اضوع
 اذا دفولا) هلوق ٠ هانع و اهئارشب راشأ ربع ناكو « ام لمجتف هذه عشب أد نيديعلا ىف مدقت ا رع نبا نع ملاس ةياوز
 نال , بلاغلا ف دوفولا كاذ ذا اوناك من برملاب هصخ ةنأكو « برعلا دوفول » مزاخ نب ديرج ةاور ف (كوتأ
 م وعدیف مهموق ىلا اوعجريو ازملعتيو اوملسيل اهءاربك لسرت ةليبق لك ناكف . مهمالساب برملا رداب تحتف امل كم
 هتنمضت ام عفان نع قحا نبا عمجو « ةعمجلا و لدب « دیعلا » لاس ةياور ىف ( ةعمجاو ) هلوق ۰ مولعيو مالسالا ىلا
 . «هريغو ديع موب ىف شانلا تبطخ اذاو , كوتأ اذا برملا دوفو ام لمجتف » ظفلب یاسالا هجرخأ « ناتیاورلا
 ین, هتياور ىف كلام داز (هل قالخال نم) هلق . « ريرحلا سبل امنا مزاح نب ريرج ةباور ىف (هذه سبلپ امنا) لوقا
 نم دارب نأ لمتحيو « نيدلا ىلعو ةموحلا ىلع اضيأ قلظيو ءانه دارملا وهو ظحلا ليقو بيصنلا قالحلاو .« ةرخألا:
 نم ثيدح لوأ ین رمع نع نايع ىبأ ثيدح ىف مدقن دقو « ىيطاا هلاق ريرحلا مسبل نم ىأ ة رخآلا ىف هل بيصنال
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 ثعب عب ىذلا نأو) هلوق ءىش هنم ةرخالا ىف هل سيل نم الإ ري بلا سيلي ال. هظفأ و هدي ۇب ام ءريرحلا سيل باب د

 نأ ىضتقي وهو ةيناب نمو « رير نم ءاريس ةلح د هجولا اذه نم لليعامسالا داز ( ءاريس ةلح رمع ىلا كلذ دعب

 دقف الاو « كلذ نم رمع مف ام رابتعاب یهو « قاطأ اذك ( ایا اهاسک ) هلو ۰ ريرح ريغ نم نوكت دق ءاريسلا

 ةياور ىفو «ةوسک نوک نأ حلمي ام ءاطعأ هاك هلوقب دارلا رآ « اهيبليل اب هيلا ثعبي مل هنأ ثيدحلا ةيقب نم رمظ

 ناك املف و مزاح نب ريرج ةياور ىفو « ةلح رمح ىطعأف للح اهنم يب هللا لوسر تءاج مث د عملا ىف ةيضاملا كلام

 بلاط ىبأ ىلع ىطعأو ةلحب ديز نب ةماسأ ىلا ثعبو حب رمع ىلا ثعبف ءاريس للحب و هلا لوسر ی كلذ دب

 لوقت كنععس دقو اهفتوسك رحم لاقن ) هلوق . الوأ روكذملا ىلع ثيدح ىف ةروكذملا ةلحلا ةبج اذهب فرعو « ةلح

 دراطع هلح ىف سمالاب تلف دقو هذهب ىلا تشعب : لاقف املمحي هتل ربع ءا » مزاح نب رب رچ ةياور ىف (تلق ام اف

 ةصق دعب علي ىنلا ىلا للحلا لوصو نم قفتاام بس املبقام وأ ةيضاملا ةلبللا لمتحم انه سمألاب دارملاو « تلف ام

 ٠ « تلق ام اهيف تلق دقو ىلا اع لسرت هللا لوسر اي : تلقف اعرف تجرف و قع) نب دمع ةءاور قو ؛ دراطع ةلح

 یضم اک ملاس نع ىرهزلا ةياور فو « اهب بيصتل » رب رج ةياور ىف (اهوسكت وأ ابعیتل كيلا اب تثمب امنا) هلوق

 « الام امي بيصتل , بدالا ىف ىنأس اک لاس نع قحا نب ىحي ةياور فو « كتجاح ام بيصتو اپعیبت » نيديعلا ىف

 ىاسنلا دنع ىرمعلا رص نب هللا ديبع ةياود ىف داز « اکرشم کم هل اخآ رع اهاسکف » ثيدحلا رخآ ىف كلام دازو

 لها نم هل خأ لا رمع اچ لسرأف د رع نبا نع رائيد نب هللا دبه قيرط نم عوببلا ىف مدقت و « همأ نم هل اغا د

 هركذ ايف الإ خالا اذه ةيمست ىلع ففأ لو : تلق . كلذ دعب لس هاب رمشپ اذه ىوونلا لاق « مسي نأ لبق کم

 وه : ىطايمدلا لاق « كح نب نامثع همسا : لاف أطوملا لاجر ىف ءاذحلا نبا نع القن « تاههلا » ف لاوكشب نبا

نأ هيلع قلطأ نف . همال باطخلا نب ديزوخأو هو لاق « صفو الا نب ةثرأح نب ةيمأ نب ميكح تنب ةلوخ وخأ ىلسلا
 ه

 نوکیف ديز هيخأ م نم عضترا رمع نوکی نأ لمحيو . زاجل ا قیرطب هجو هل لب : تلق . بصي مل همال رمع وخأ

 ديعس مآ یه بيسملا ن ديعس ةدلاو نأ دعس نا دافآو . بسنلا نم همآل ديز اخأو عاضرلا نم همل رمع اخآ نايثع

 |رفاک تام ناكنأو « كردتسيلف « مهناق دقف لأ ناك ناف « ةءاحصلا ىف هركذ ىلع فقأ مد « محلا نب ناثع نبا

 « كلذ ءارو اع رظنلا عطق عم هرفك لاح ىف ناك هيلا ثعبلا نأ دارا لب « هل موبفم ال « ملو نأ لبق » هلوف ناكو

 هنع قاب لاقف هعزن مث ريرح هابق ىف ىلص مب ىنلا نا » هلوأ ینلا رباج ثيدح فو . ةباحصلا ىف هتنب "دعتلف

 هعطعأ مل : لاقف < رممل هاطعاف د یهو یاسنلا دنع ةدابز ةالصلا باتک ل ئاوأ ىف هيلع هيبنتلا مدقن اك« ليربج

 هيخأ نذاب هعاب رع نوكي نأ نكمأ اظوفع ناک نا ۰ لم قهلصأو یوق هدنسو « رع هعابف « هعيبتل لب هسبلتل
 رمعل هلوق نم ذخؤي « ءاسنلل مرا باب » ىف ثيدحلا اذه لاخدا هجو ( هيبنت ) . لعأ هقاو « هل ءادهأ نأ دعب

 رصحتيف كلذ ىف لاجرلا نم هريغو رمع نيب قرف الف لاجرلا ىلع امرحم هبل ناك اذا ريرحلا نال ءاهوسكت وأ اهعيبتلد
 نوکی و عورفلاب بطاخم رفاکسلا نأ ىر نم دنع كلذ لع لكشي الف هاخآ اهانک ريع نوكامأو « ءاسنلا ىف نذالا

 اذه نع لصفني نأ بطاخم ريغ رفاکسا نأ یرب نم نكميو . ةأرما اهوكي وأ اهعيهيل هيخال للا ريع ىدهأ

 اذه سبلي اما » هلوق ةنيرقب رفاک.1 وأ ةأرملل امإ يأ اهوسکی وأ هلوق موع ىف ءاسنلا لوخدب كسب لاکشالا

 ةروكذملا ثيدحلا قرط یضعب ىن درو ام ىلا راشآ هنآ وهو رخآ هجو یل رهظ مث . لاجرلا نم أ « هل قالخ ال نم
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 ی هللا لوسر رصبأأ و لات رع نبا نع عفان نع ىموم نب بوی ةياود نم ىواحطلا روكذملا ثي دملا جرخأ دقف
 ابسدلتل اهكتيطعأ امن اهسيلتل ايكسك | مینا » هيفو . ثيدحلا « هلثم رع اهاسک ةنا مث هل اره ركف ةلح دراطع ىلع
 و وح نم نوك: یا ىه ءاريسلا ةلحلا نأ ىلع ءانب فرصلا ريرحلا ةأرملا سبا زاوج ىلع هب لدتساو « ءاسنلا
 : لاق ٠ ريرحلا ابطا اني ین یه : نولوقا هلا لهأ امار : ملا لهأ لوق اذه : را دبع نبا لاق ‹ فرص
 « ريرح نم ةلح د هيفو بابلا تيدح وحن رمع نا نع نيريس نر دمع :قیرط نم قاس مث . دمتعملا وه لوالاو
 نغ بوبأ قيرط نم ركذ مث , ضحم ورح نم تناكةروكذملا ةلحأا نأ لع ثيدحلا قرط تلد : لاطب نبا لاتو
 هجرخآ ثيدحلا « عيبلا ريرح ةاح ضرمي دراطع ترم ین ؛هللا لوسد اي : لاق ر نا » ره نبا نع عفان
 نب ہا دبع نب ملاس نع صفح نب رکپ ىبأ قبرط نم عوببلا ىف مدقتو : تلق . ظفلا اذ+ یربطلاو ةناوع وب
 رف دقو « قرتسا نم ةلح » لاس نع یرهزلا قيرط نم نيديعلا قو <« ءاريس وأ ريرح ةلح د هيبأ نع رع
 لاق قم نب ىح قیرط نم بدالا ىف فنصلا هجرخأ « جاببلا نم ظاغ ام هاب ىرخأ قيرط ىف قريتسالا
 عقوو . ثيدحلا رک ذف ع رمع ن هللا دع تم : لاقف « جاپیدلا نم ظاغ ام : تأقف قرتتسالا نع ماس ینلأس »
 ةلحلا نأ نيبت طافلالا هذه : ىوونلا لاق « سدنس نم ةلح » ةصقلا هذه وح ىف سنا كثيدح نم لسم دنع
 ةصق ىف ىنااف « ضحم ريغ نوكن دقو افرص اريرح نوكن دق ءاریسلا نأ نيتي ىذلا : تلق . اضحم اريرح تناك
 ىف ىتلاو « هل قالخ ال نم هذه سبلب 1١..! هثيدح ىف عفو اذهلو ضحم ريرح نم تناك اهناب حيرصنلا ءاج رمع
 ىضرأ ال : لاق ؟اهسيلأ « اهب مذصا ام : اقف ىلا اهب لسرأف . اهم وأ اهادس امل ريرحب ةريسم ةلح یھب هقا لوسر ىدهأ و لاق ىلع نع ميري نب ةريبه نع تخاف نا قیرط نم ةبيش ىبأ نبا ىور املاةرص اريررح نك-: مل ىلع ةصق
 قم نبا قيرط نم هجام نباو دمحأ هجرخأ دقو « مطاوفلا نيب ارح ابلعجا نكلو ٠ ىضنا ىضرأ ام الإ كل
 نب ديعس هسا ةانثم مث ةمجعمو ءافب وهو ةتخأف ىنأ ةياور لع لوم وهو « ريرح نم ةاح م هيف لاقف ةريبه نع
 هيف لب « رمع ةصق ىف عفو اک امسبا ىلع ديعو ىلع ةصق ىف عقب و « ةقل . فاق مث ماللا فيفختو ةلمهملا رسکب ةقالع
 لوقي نم دنم هسبل نم ىلوأ ريرحلا هطلاخام سبا كرت نأ بيد الو « ىمفنل ىضرأ امالا كل ضرأ ال »
 « هاريس ررح درب هللا لوسر تاب موثلك مآ ىلع یار , هنأ سن ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . لعأ هقاو هزاوحي
 « سبل ريغ نم م رحلا سم باب دى هيلا ةراشالا «مدقت 5 ىديبزلا هقفا و ىرهزلا نع بيعش ةاور ىف عقو اذاكه
 ب ىنلا نمز ىف كلذ یاد سلا ناك نا : لاقف ىواحطلا لفغ دقو . رثكالا لاق ام ظوفحملاو ۰ موثلك ما لدب بنیز لاق نكل هوحن ىرهزلا نع رمعم قیرط نمو ۰ لرالاك یرهزلا نه رج نبأ ةءاور نم ىقاسنلا هجرخأو
 ء ةلحلاو ر رحلا هلهأ عنع ناك يَ ىلا نا » نابح نا هحصحو قاسنلا هجرخأ یذلا ىنعي « ةبقع ثيدح ضراعيف
 ىنلا ةايح ىف تنام موش مآ نأ هيلع ىفخو ؛ لاق اذک « ةبقع ثيدح خسل ىلع الياد ناک و ىنلا دعب ناک ناو
 ىبنلا لمح مضار امهأيب عمجاو . خسنلا اذكو , ةدودرف ةضراعملا ىوعد امأو « ددرتلا لطبف بنيز كلذكد ب
 اذه ىلعو « ةريغص كاذ ذا تناك امن وكل امإو ذاوجلا نايبا اما كلذ ىلع موئاكمأ رارق] و هيزئتلا ىلع ةبقع ثيدح ىف
 وأ باجحلا لبق ناك كلذ نأ لع لمحبف ةريبك تناك ن وكنت نأ ريدق: لعو « اهل سنأ ةياور ف لاکشژ الف ريدقتلا
 نأ اضيأ لمتحيو ٠ الثم صيمقلا ليذ ىأر هلعاف ىباللا ةؤر سباللا ىلع برثلا ةءؤد نمويزلي ال نکا « هدعب
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 ثيداحأب لدتساو . لعأ هقاو ؛ ىلع ةلح ىف مدقت اك فرصلا رب رحلا ريغ نم تناك موثلك مآ ىلع تناك ىلا ءاریسلا
 لضافلا ىلع لوطفلا ضرع لرالا قو. هضء) را هلك ار رح بوثلا ناك ءاوس ءاسنلل ر رحلا سبا زاوج ىلع پایا

 هيفو « هقحتسي نمل نءطلا ةحابإ هيفو « هيلع علطي مل هنأ نظي نم هحلاصم نم هيلا جاتحم ام عربتلا ىلع عباتلاو
 كرت هيف لاطب نبا لاقو . ءارشااو عيبلا ءالضفلاو نيحلاصلا ةرشابم هيفو ؛ دجسملا باب ىلع ءارشلاو عببلا زاوج

 تابيطلا ليجعل ذا « اهل ءاضقنا ال ىنلا ةرخالا ىلا تابيطلا ريخأت ةداراو : ايندلا ىف اذهو ربرحلا سابل يلب ىنلا
 رينملا نبا هبقهلو . همرحو فرس لک نع ىهنو « كلذب أو « ةرخالا ايندلا ىف دهزف « مرحلا نم سيل ايندلا ىف
 « هيف ةبوقع الامو لالحلا صااع ىف وه امناف دهرلا امأو « ةيصعملا بانتجال وه امنإ ريرحلا سبل ب هکر ناب
 بیس ناب لاطب نبا دارم لعلو : لق . داهرلا تاچرد هيف لضافتت ىذلا وه ناکمالا مه هکر و هنم للقتلاف

 زاوچ هنفو . سيلا ال ةيدحلاو ةبمهاب اف مهفرضأ و ريرحلا بايثلا لاجرلا عیب زاوج هيفو . هلاق ام يقتسيف ميرحتلا

 بقملو . اب رح ناك ولو رفاکتا دا زا وج هيف : ربلا دبع نبا لاقو . ةيدهحلاب هيلا ناسحالا و رفاک-ا بب رقلا ةلص

 ةنس دراطع ةدافو نوک نم مولي ال هنأب بیجأو . كرشم حتفلا دعب هك قبب مو حست ةنس دفو امنا ادراطع نأب
 نولماعيو ةنيدملا نومدقي نوكرشملا لاز اءو ۰ كلذ لبق نوكت نأ زاج لب ذئنيح تناكةلجلا ةصق نوک نأ عسآ
 جحو حتفلا نيب تناك یا ةدملا ف نوكي نأ لمتحیف دوفولا ةنس كلذ نوكي نأ ريدقت ىلعو « هریغو عيبلاب نيلسملا
 كرشم ماملا دعب جح ال نأ ىهلا عفو اهيفف عسن ةنس ركب ىبأ ةجح نم ناك امنا هکم نم نيكرمشملا عنم ناف ؛ ركب نآ
 اهادهأ ةلحاا سبل نم عنم ال رمع نال عورفلاب ابطا سیا رفاكلا نأ ىلع هب لدتساو , نايرع تيبلاب فوطيالو
 قح ىف عقو اک هقح ىف مكحلا عقو نوكي نأ لمتحیف اهسيلب هاخآ ىمأي مل ةنأب بقمقو « هيلع رکسنب مو كرشلا هيا
 دعب هلمح ام ىعرشلا غزاولا نم هدنع ململا نأب بيجأو . وه سبلي الو ءاسنلا ةوكر أ عیبلاب اب عفتنيف رمع
 هل حابم هنأ الولف « مرحلا ىطامت نع فلا مدع لد هل هرفک ناف رفاكلا فال « فكما نع ىهنااب معلا
 هیت نأ ةتداع ترج نم ريصعلا عيب مرح مث نمو « ةيصعملا ىلع ةناعالا نم هنم هئيكم' ىف 1-۱ هل یدها ال هل

 ناك كلذ نوکی نأ لمت نکسا ةيصعملاب رمتشي نم ليلا مالغاا عيب اذکو « اریصع هبرشي دق هنأ لمتحا ناو ارم
 معا هقا و « ةعقاولا هذه نع تخارت عورفلاب رفاكلا باطخ ةيعورشم نوكسنو « ةحاب الا لصا لغ

 طئسبلاو سابلا نمزوجتب ب یبلا ناك اد صاب - ۷
 نبأ نع نينح نب ديبع نع ردوعس نب یم نع ديز نب اج انثدح ب رح نب ناماس شرم - ۳

 "تامحف 6 2 ىلا ىلع ان رهاظت نيتللا نيتأ راا نع رم لأسأ نأ دب رأ انأ و س تایل و لاق امهنع هللا ضر نابم

 ةدمنال ةياهاجلا فانك : لاق م. ةصفحو ةشئاع : لاقف هتلأس حرخ الف « كارألا لخدف الزنم موی لرم ؛ هبامآ

 نم یش ىف نماخدن نأ ريغ نم « اح انيلع - كلذب - نم انيأر هللا نه رکذو مالسالا ءاج الف . ائيش ءاسنلا

 ”كنباو ىل اذه لوقت : تلاف ؟ كانم كنإو : اهل تلقف « ىل ”تظاغأف « مالك ىنأ ما نیو یبب ناكو . انرومآ

 تينأف . هاذأ ىف اهيإ تمدقو . هلوسرو هللا یمن" نأ كار ذحآ ىنإ : اه تافف ةصفح تينأف ؟ ی ینلا یو"



 سابللا باتک بوب ۳۲

 لودر نيب لغدب نأ الإ قي 9۹ انرومآ ف تاخد دف « رم اپ "كتم بحعا : تلاقف ل اهل تلقف ةماس مأ

 « نوكي ام هيأ هت هتدهشو للي هللا لوسر نع "باغ اذا راصفألا ن م لجر ناکو . تدادرف . هجاوزأو هب هللا

 اكو للا ب و ۰ لک دا رلوسر نم ”نوكي اع نانا دیر أبي هللا لوسر نع تبغ اذاو

 : لوقي وهو یراص لب الإ ترعش اف ٠ انيتأي نأ فاضت انک ماشلاب ناسغ كم الإ قبب لف ۰4 ماقتسا دق

 . ةءاسن للي نا و قاط ‹ كاذ نم "مظعأ : لاق ؟ یناسدلا ءاجأ ؟ وه امو : 4 "تلق « مآ ثدح دف هنأ

 « ”فيصو ةبرشلا باب قو ؛ 4 ةب شم ىف مص دف ر ىنا اذإو « نېلک نهرجح ىف ءاكبلا اذا 0

 هسأر تحتو « هبنج ىف را دق ريصح ىلع هيي وتلا اذه « ؛تلخدف ىل نذأف « ىل نذأكسا : تاقف هتينأف

 'تدر ىذلاو « ةلس هاو ةصخخل 2 تاق ىذأا "ترکذف « ظ قو ةقلعم ا اهودَح مآ نم 5 قفص

 « لزب مل اليل نيرشعو امسن تلف . مل هلا لوسر كحضف « ةلس ما "ىلع
 ثراحلا تنب لنه ینت رب لاق ىره'زلا نع ترم ان ربخآ 'ماشه_ انثدح دحم نب هللا دبع شرخ - 4

 نم ةليللا زنا اذام ء لا الإ هلإ ال : لوقي وهو لبالا نم خر یا ”ظقيتسا » تلاق امنع هللا ىضر ةمس مأ نع

 « ةمايقلا موي ةيراع اینا ىف ةيساك نم ک ؟ تارجحلا بحاوص ”ظقوي نم ؟ نئازهللا نم ل زنأ اذام ؟ نیل

 ۰ اهعباصأ نيب ابيك ىف را ا۸ "دنه تناکو : یره زا لاق

 راصتفالاب < هوم الف عسوت» « زوج » هل وق ینعم ( طسبلاو سابلا نم زوج هلع ینا ناک ام باب ) هلوق

 « ىزجتب ه ین کلا ةياور ف عقوو 3 رسان ام لمعتسی لب « ىلاغلاو سيفنلا باطب قضي الوأ 6 هنحهب فص ىلع

 . هيلع سلج و طسبب ام ةدح وا حتفب ط.سشاو . حضوأ یهو فلأ اهدعب ةحوتفم ةليقث ۱ مکن اضيأ یازو مگ

 قوتسم قالطاا ىف هحرش مدقت دقو « ات رهاظل نيدللا نينأرملا ةصق ىف سايع نا ثب دو ارهدحآ : : نيد دح هيف یکذو

 هلوأ ريكي « ةقفرم » ةياورلا هذه ىف هلوقو « فيل اهوشح ةففرم هسأر تحتو ريصح ىلع مر همون هنم ضرخلاو

 ترعش اف د هلوقو « ةداسو و ظفاب یرخالا ةياورلا ىف مدقت دقو « هب قفتر ام فاق اهدمب ءافلا حتفو ءاا نوكسو

 هنع ةخسأ قو «لوش وهو ىراصنالاب الإ تروش افو ىنيمشكلا ةءياور EE سآ ثدح دق لوق وهو ىراصفالاب

 وشو(« اپک نم لب خسنلا لج نم هاشسالا فرح طقس : فامرا کلا لات« لوم» وه و الإ ىراصنالاب ترعش افد

 ادتبلا ىه نوكتو ةيردصم ام وا لوقب وهو یراصت ال اب ترعش رب دنا و ةدئاز ءامد وأ « هيلع لدت ةنيرقلاو ردقم

 جايتحا ريغب اذاح ىلع ةيفانام نوکت نأ لمت و : تاق . الق یراصتالاب سبلتم یرومش ىأ را یراصنالاب و
 نوكيو تب وخآ ىذلا ربخلا نم همهدام ةدش نم ىراصنالا مالكب هروءش ىفن ىف ةغلابملا دارلاو ؛ ءانثتسالا فرخ

 لوق نأ حطوت و لوالا لاع>الا حجر یدک لا ةياور نکا : هنع لة كلذلو ٠ ىرخأ م همق (HI دق



۳.۳ o40 - 4۴ كيفما 
 خولبلا نود مالغلا وه يظع نزو ءافو ةلمب « فيصو ةبرشلا باب ىلعو » هلوفو . كلذك سيلا اهلك لب ىنام ركلا
 اهترذنأ ىأ « هاذا ىف اهلا تمدقتف » رع لوقو . ةفاصو مضلاب مالغلا فصو لاقي « ةمدخلا غلب نم ىلع قلطي دقو
 موب ةيراع ايندلا ىف ةيساك نم مك ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . هاذا بپسب ةبوقعلا نم عقب امو ب هللا لود ىذأ نم
 ,مالا ىف دصقلا نأ ىلاو « اهنع بیست اهنأ ىلا ةراشإ ةنتفلاب ننارفلا لوزن مب ىنلا نرق لاطب نبا لاق ( ةمايقلا
 قيف لا سابل نم رذح 2 هنأ ةبج نم ةجرتلل اذه ةلس مأ ثيدح ةقباطمو ؛ ةنتفلا نم لساو راثك الا نم ريغ
 ةراشا هيفو : لاق كلذ دیر ام دنه نع ىرهزلا هاکح امفو « ةرخالا ىف نيرعي الثل نپماسجال ةفصا و لا بالا نم
 نم لاكلا ةفصب لوا ناك ةروعلا دوبظ نم اهسبل نم رذح اذإ هن9 ةفافهلا بايثلا سباب نكي ۸ يب ىنا نأ ىلإ
 لمتحو«نتفلا اتك ىف هنایب ىنأيس اک « ةيراع ةيساك ه هلوقب دارلا ريسفت ىف لاوفالا دحأ ىلع ىنبم وهو « ها هريغ
 دارلا و « سابلل قباطم ةللس ما ثيدحو طسبلا قباطم رع ثبدغ . عیزوتلاب ةمجرتلا ىلع نيلاد ناثيدحلا نوكي نأ
 وه ( ابعباصأ نيب اہہک ىف رارزأ اهل دنه ىنناكو : ىرهزلا لاق ) هلوق ٠ هلهأب و هسفنب قاعتي ايف ىأ ىرجتي هلوقب
 ءار «رازاد قاجرجلا دحأ ىبأةياور نو رثكالل عقو « رارزأ » هلوتو «یرهزلا ىلا روكذملا دانسالاب لوصوم
 ودبب الثا كلذ ررزت تناكف امك ةعس بسا «یش اهدسج نم ودين نأ یش تناكابنأ ىمملاو ‹ طلغ وهو ةدحاو
 « ةر رام ةيساك » هلوف ىف لخدتف هی هنم

 ادیدج ابو سبل نأ 'ىعدي ام صیساپ - ۳
 لاق ىلأ ینتکدح لاق صاملا نب ديعس نب ورع نب ديعم نب قاحسإ انئدح ديلولا وبأ شو -۰

 اهودكن نورت نم لاق «ءادوس ةصيمخ اهيف بايب و فا "لوسر “ینا » تلا دلاخ ”تنب دلاخ ما یتئادح

 قلخأو ىلبأ : لاقو مديب انس ّلاف « یو دلا ى ىنأف « دلاخ :مأب ینوتثا : لاق . موقلا "تكسأف ؟ ةصيخلا مذه
 : ةشبحلأ ناساب انسلاو . انس اذه « دلاخ مآ اب : لوقيو "ىلإ هديب "ریش و .ةصيخلا م ىلإ ”رظني لمحف - نيتي -

 ۱ « فاخ مأ ىلع هنر هنأ ىلهأ نم ةأرما ین دح : قاحسإ لاق . نسحلا
 رع ىلع 2 ىنلا ىأر » لاق رع نبا گبدح ودنع تب هنأك ( اديدج ابو سبا نا یعدب ام باب ( هلوق

 . ىئاسنلا هلعأ و , نابح نبا هححو هجام نا و یاسنلا هجرخأ «اديبش تسو « ادیح شعو ؛ ادیدج سبلا : لاقف ابو
 نم هح و یذرتلاو یاسالا و دواد وبأ هجرخأ ام اهنم : ثيداحأ ديدجلا بوثلا سبا نم هب وعدي ايف اضيأ ءاجو
 دملا كل مهللا : لوقي مث ءادد وأ اصيق وأ ةماع همساب هامس ابو دجتسا اذا مل هقا لور ناک و ديعس نآ ثيدح
 هجام ناو ىذمرثلا جرخأو «هل عنص ام رشو هرش نم كب ذوعأو هل عئص ام ںیخو ہریخ كلأسأ « هينت وشك تنأ
 « یارو هب ىراوأ ام یاس یذلا ہت دا : لاق اديدج او سيل نم د هعفر رمع ثيدح نم ک اجلا هو و
 « ايمو ايح هللا فنك فو هللا ظفح ىف ناك_هب قدصتف قبخأ ىذلا بوثآ ىلا دمع مث -یتایح ىف هب لمجتأو
 اذه اسك ینلا هب دنا : لاقف اب و سبا نم و هعفر سأأ نب ذاعم ثیدح نم هنسحو یذمرتااو دحأ جرخاو
 اذه ىف روكذملا ديعس باب دلاخ ما ثيدححو « هینذ نم مدقت ام هل هللا رفغ ؛ ةوق الو یم لوح ريغ نم هينقزرو



  ابلا باتك اس €

 لم « قلخأ و ىلبأ د امل م هلوق ىف فالتخالا نايب مدقت و  ابيرق « ءادوسلا ةصيخلا باب و ىف هحرش مدقت بالا

 نال ٠ رفصأ صيق امياع ناك هنآ داپمجا باک ىف عقو ام ىفاني ال « ءادوس ةصيمخ ,هيف هلوقو . ءافلا وأ فاقلاب
 ثيدحلا ىوار ديعس نبا وه « قح] لاق هرخآ ىف هلوقو . اهتيسك ینلا یه ةصيخلا و ‹ اهب ءىج امل اجاع ناك صيمقلا

 ىلع ةأر اهنا هلوقو ء ابا ىلع فقأ مل« ىلهأ نم ةأرما ىنتثدح ه هلوقو « روكذا دنسلاب لوصوم وهو ؛ هيبأ نع
 « ةصيخلا باب » ىف احمر كلذ ىلع لديام مدت دقو « اليوط ان امز قب هنأ كإذ نم دافتسب و « بوثلا یا دلاع ما

 لاجرف رعنا نع یبنلا باپ - ۳
 نأ ب یہا یہ » لاق سنا نع زيزملا لسبع نع ثراولا "دبع انثدح "د دسم شرم - ۲

 « لجرا رفعي

 لجرلاپ هدیفو « رفعزلا بوثلا باب » هدءب مجرت هنأ « دسجلا ىف ىأ ( لاجرلا یفعزنلا نع ىلا باب ) هلوق
 وهو ثراولا دبع هاور اذک (لجرلا رفعزت, نأ ) هلوق . بیجص نبأ وه ( زيزعلا دبع نع ) هلوق ٠ ةأرملا جرخيل

 ديز نب داح ةياور ىف عقوو « ننسلا باحصأو لم دنع ديز نب داحو ةياع نب ليعامسا هقفاوو ۰ اديقم ديعس نبا

 هرصتخا ةئأكو « رفعذتلا نع یبن » لاقف اقلطم یاسنلا دنع ةيلع نبأ نع ةبعش هاورو « لاجرلل رفعزتلا نع یه »

 ثدح ال هرصتخا ليعامسا نوكي نأ لمتحو , لجرلاب اديقم ظافحلا نم ةرشعلا قوف لبعاعا نع ها ور دقف الإو
 یا ىف فلتخاو . رغاصالا نع راک الا ةياور نم ليعامسا نع ةبعش ةياورو « ديقملا ىلع لوم قلطملاو ةبعش ه
 ؟ ةرفص لك هب قدتليف هنولل وأ ؟ قواخلا نع رجرلا ءاج اذغ و ءاسنلا بيط نم ةنوكل هتحارل وه له فعلا نع
 :لاق. هلسغإ نأ رفعت اذإ هرمآو « ىفعزتب نأ لاح لكب لالحلا لجرلا ىهنأ : لاق هنأ یعفاشلا نع قبببلا لقن دقو

 كلذ درو دق : قلا لاق « اهنآ لوقأ الو ینابن د ىلع لاق ام الا هنع ىكح ادحأ دچا مل ین ال رفصءملا ف صخرأو
 بایث نم هذه نا :لاقف نیرفهعم نيبوث لب ینلا "له ىأر ١ لاقو رمع نب هقا دبع ثيدح قاسو , ىلع ريغ نع

 كلذ غلب ولف قبیل لاق « امهقرحأ لب ال لاف ؟ امهلسغأ تاقن »أ ظفل ىفو ؛ لسم هجرخأ « امپسیلت الف رافكلا
 هتهاركب لاق نمو ‹ ةعاچ هيف صخرو فاسلا نم ةعامج رفصعملا هرک دقو . هتدامک ةنسلا اعابتا هب لاقل یعفاملا
 « ملعأ هقاو ةلأملا قبلا نقتأ : ءلسم حرش »ىف ىوونلا لاقو . ها ىلوألا وه ةنسلا عابناو « ىميلحلا انباحصأ نم

 ٠ ةرفصاا ىف ومع نبا ثيدح ابیرق قأيسو « لفاحلا ىف ههركو توببلا ىف رفعزلاو رفصءلا ىف كلام صخرو

 6 ةرفص رثأ هيلعو tk ی ىلا ءاجو جوز نيح فوه نب نمرلا دبع ةصق ىف سنأ ثيدح حاكنلا ق مدقتو

 هندي ىف رفعزت نا ةهاركلاو « هدسج ىف نكي مو ةأرملا نم هب قلع ةبوت ىف ناك قولخلا نأب كلذ نع باوجلا مدقتو
 نم « ىوكلا » قفىتاسفلاو « لئامثلا » ف یذمرتلاو دواد وبأ جرخآ دقو . بوت ىف رفهزت نمل ةهاركلا نم دشأ

 ءىئبادحأ هجاوب ناک القو « كلذ هركف «ةرفص رآ هيلعو لِي ىنلا لع لجد لخد » سنأ نع ىولملا لس قيرط
 دواد الو « نيل هيف ماللا نوكسو ةلمهملا حتفب ملسو « ةرفصلا هذه كرتي نأ اذه مترمآ ول : لاق ماق الف  ههركي
 لاق راع ثيدح نم اضيأ جرخأو « نار فءرلاب خمضم ال و رفاک ةزانج كاللا رضحت ال » همفر رابع ثیدح نم

 بهذا لاقو ىف بحرب لف مب ىثلا ىلع تاسف « نارفعز, قول ؛ یادی تقفل دقو ال سیا لمأ ىلع تمدق »



 ۳۵ 0۸4۷-۸64 ثيدحلا

 ۱ اذه كنع لسغات

 رضزلا بوثلا سیساپ ٤

NEYىجن » لاق امن لا ضر رم نبا نع رند نب هللا دبع نع نايفس انثدح مت وبأ اط —  

 وارفعزب وأ سرو ًاًغوبصَم ابو مرحلا سیلی نأ يي ىبلا

 سروب اذوبصم اب و مرحلا سباب نأ عقيم ىنلا یہن » رمع نبا ثيدح هيف ركذ ( رفعرملا بولا پاپ ) هلوق

 زاوج مرحاب دييقنلا نم فخأ دقو « جملا باعك ىف احورشم الوط» مدقت دقو . ارصت هدروأ اذك  نارفعز وأ

 ىلا حقو امنا : اولاقو لالحلا رفعزلا بوذا سابل ةعاجو كلام زاجأ : لاظب نبا لاق « لالحلل رفعرملا بوثلا سبل

 لاعنلا باب » ىف تالا رمع نبا ثیدح و « مرحلا ريغو مرح لا ىلع نوبف وکلا یعفاشلا هلح و « ةصاع مرحبلا هنع

يدح نم اما جرخآ و. ةرفصا اب غبصي ناك قي ینلا نأ هيف ناف « زاوجلا ىلع لدي « ةيتبسلا
 رفمج نب هللا دبع ث

 ؛ فعض هيفو یریبزلا بعصم ن هللا دبع هدنس ینو « نا رفءزلاب ناغوبصم نابوث هيلعو لب هقا لوسر تيأر ملا

 نمو « لوبجم وار هسفو « نارفعز هءادرو هرازا خبص کب هللا لوسر نأ لس ما كثردح نم یاریطلا جرخأو 1

 : بلهملا لاق ؛ یرت اك ثيداحأ ةدع هءف درو دقو « ثيدح رفصالا بولا ىف درب مل : ىبرعلا نبا لوق برغتسملا

نيرظانلا رسق اهنول عفاف ءارفص) ىلاعت هلوق ىف سابع نبا كلذ ىلا راشآ دقو « سفنلا ىلا ناولالا جم ةرفصلا
 ) 

 رحألا بولا باپ - ۵

 ىبنلا ناك » لوقي هنع فا یضر ءاربلا مس قاحسإ ىلأ نع اا دیل ول وبأ اشو - ۸

 « هنم نح ائبش تیأر ام ءارعت ل ىف ”هتيأر دقو « طبس يَ

 تيأر ام ءارح ة ىف هتیارو ء اءوبىم ب ىنلا ناک » ءادبلا ثيدح هيف ركذ ( رحالا بوثلا بب ) هلوق

 (ءادبلا عمس ) ىعيبسلا وه ( قمح ىبأ نع ) هلِوق . اذه نم نايس ما لب ىلا ةفص ىف مدقت دقو « هنم نسحأ ايش

 هجرخأ ةرعم نب راج نع قم ىبأ نع » لاقف ثعشأ ميفلاعو , یخ ىنأ باعا رثكأ لاق اذك , بزاع نبا وه

 ناجی ةر نب راج نغو ءاربلا نع نإ ىبأ كثي : لاق هنآ یراخہلا نع لق و « هئس>و ىذمزلا هلعأو ىف اسنلا

ثيدح نم دواد ىبالو. ار« ءارمح ةلح م هقو ؛ یاو ایپ رق ةفيحج ىبأ ثيدح مدقت دقو , كاملا هو
 نب !لاله 

لو , نسح هدانساو « رحآ درب هیلعو ريعب ىلع ین بطخ لب ینلا تيأر » هيبأ نع سماع
 نع نسح دنسب قاراعل

 غجصیام بلاغ ناف « رم مهم اب قلعترام « رفءرتلا باو ١ ىف مدقت و » زاجلا ىذ قوس! » لاق نکل هوحن فراونا قراط

 اقلطم زاوجلا لوالا : لاوقآ ةعبس رمحآلا بوثلا سبل ىف فلسلا لاوقأ نم انل صخلت دقو , رمحأ نوكي رفصعلاب

 یبمشلو ىمخنلاو بيسملا نب ديعس نعو , ةباحملا نم دحاو ريغو ءاربلاو رفعج نب هللا ديعو ةحلطو ىلع نع ءاج

 وا هللا ديه تبدح نم مدقت امل « اقلطم عنملا ىناثلا لوقلا . نيب الا نم ةفئاطو لئاو ىبأو ةالق پاو

یدشت و ءافل اب وهو مدفلا نع م هللا لوسر ىل د رمع نبا ثيدح نم هجام نبا جرخأ و قبلا هقن
 وهو لادلا د

 اذه اوعد : لاتو ةبذج |رفصعم ابو لجرلا ىلع ىأر اذا ناك ةنأ رمع نعو ۰ ثيدحلا ىف هرسف رفصملاب عبشلا

 نرالا مض ۰ ٩۰ ج۲ م



 سابا پاتک ۳۷ ۱ ۳ل

 « ةرحلا بح ناطيشلاو ناطيشلا ةنيز نم ةرحلا » نسملا لسم نم ةبيش ىبأ نبا جرش و . ىريطلا هجرخأ « ءامنل
 هجرخأو «ةربش ىذ بوث لكو « ةرحلاو ماياو « ةرما بحي ناطيعلا ناد همفر نا ديزي نب عفار نع نسحلا نع فیض وهو لذغا ركب ىبأ ةياود نم «بمشلا» ىف قبلا قيرط نمو ٠ ىدع نب دم ویآو نكسلا نب ىلع وبأ هلصو
 دقو « لطاب هلا لاقف ىئاقزوجلا غلابو فیض ثيدحلاف « الجر عفارو نسحلا نيب هل ةياور ىف لخدأو هدنم نبا
 ىف ركذ ام ىلع هعبت دقو ‹ ىزوجلا نبا طخب وهو « لیطابالاب » هجرتو روك ذلا ىناتزوجلا باک ىلع تفقو
 هتلادبغ نعو « باصاق تاعوضولا ىف هركذ ام ۵5 ثيدحلا اذه ىلع هقفاوي هنکل « تاعوضوملا ه ىف ةباتك رثكأ
 دواد وبا هجرخأ « علی ىنلا هيلص درب لف هيلع لسف نارحأ ناب هيلعو لجد هب یا ىلع م لات ورمه نب
 نب عفار نعو « هيف فلتخم تاتقلا حي وبأ هيفو « دانسالا اذ بي الا هلمآ ال :لاقو رازبا و هنسح و ىذمرتلاو
 ىرأ الا : لاقف رح نېغ طوطخ اهف ةيسک أ انلحاور ىلع ىأرف رفس ىف گر هللا لوسد عم انجرخ » لاق جدخ
 « مدي مل وار هدنس قو « دواد وبأ هجرخأ 8 انلبإ ضعب رفن یتح اهانعزنف اعارس انمقف لاق « تبلغ دق ةرحلا هذه
 الف « ی ىنلا علط ذا « ةرخء اهل ابايث خبصن نحنو نينمؤملا ما بذيز دنع تشک » تلاق دسأ ین نم ةأرما نعو
 هدنس قو دواد وبأ هجرخأ « لخدف هاب «ةرح لک تراوو اهیایث تاسف بنيز كلذ تأر ايلف . عر ةرفلا یار
 سواطو ءاطع نع كلذ ءاج « افيفد هفيص ناکام نود ةرخلاب عشنا بوثلا سبل هرکب : یا املأ لوقلا . فعض

 اقلطم رحالا سبل هركي : عبارلا لوقلا . مدفلا ف ايرف روكذملا رمع نبا ثيدح هيف ةجحلا نأكو . دهاجمو
 .رفعذتلا باب ىف كلام لوف مدقت دقو « سابه نبا نع كلذ ءاج « ةنبااو تويبلا زوج و « ةربشأأو ةنيرلا دصقل
 جتحاو ىناطخلا كلذ ىلا حنج « جسنلا دعب غبص ام عمو « جس مث هلزغ غبص ناك ام سبأ زوج : سءاخلا لوقلا
 دورو « رحالا درا كلذکو ٠ نما للح یدحا ءارجلا ةلحلا قب هسبل ىف ةدراولا رايخالا ىف ةدراولا ةملا نأب
 ام عنع الو « هنع یه دورول رفصءملاب غبصي ام ىهلا صاصتخا : سداسلا لوقلا . جسنپ مث اهرغ خبصإ نبا
 غبصي ىذلا بوثااب عنملا صيصخت : عباسلا لوقلا . مدقتملا ةريفلا ثيدح هيلع رکصی و ؛ غایصالا نم هريغإ غبص
 ةلحلا ىف ةدراولا ثيداحالا لح كلذ ىلعو « الف امهريغو داو-و ضايب نم رمحالا ريغ رخآ نول هيف ام امآ و ۽ هلك
 اعیشم ابو سبب ءالعلا ضعب ناك : بلا نبا لاق  اهریغو رمح طوطخ تاذ نوکت ابلاغ ةيناجئا للملا ناف .ارحلا
 . لاق اذک . رص رحآ خبصي ال درلاو نلا دورب نم ءارجلا ةلحلا ناف « طاغ وهو : ةنسا عبي هنأ معزي ةرحاب

 بحأ ال ىل الإ « نول لكب ةغبدملا بايثلا سبا زاوج هارأ ىذلا : لاوقالا هذه بلاغ ركذ نأ دمب ىربطلا لاقو
 انامز ىف ةءورملا لهأ سابل نم سيل ةنوكل بايثلا قوف ارهاظ افلطم رحألا سبل الو ةرحلاب امبشم ناكام سبل
 هنم صخلي نأ نک-ع اذهو ٠ ةرهشا نم برض یزلا ةفلام قو ؛ امثل نكي مل ام ةءورملا نم نامزلا ىز ةاعارم ناف
 لوقلاک هیف لوقلا رافدكلا سبل ةن لجأ نم ناك نإ رمحألا سبا ند یه نأ ماقملا اذه ىف قيقحتلاو . نماث لوق
 ىهنلا نوكسيف ءاسنااب هبشقلا ند رجزلا ىلا عجار وهف ءاسنلا یز ةنا لجأ نم ناک ناو , یت ایس اک ہا رجلا ةرثيملا ىف
 نم كلام هيلا بهذ ام یوقیف الإو « كلذ عقب ثيح عنمیف ةءورملا مرخ وأ ةربشلا لجأ نم ناك نا و ؛ةناذل ال هنع
 ۱ توببلاو لفاحا نيب ةقرفتلا

 ءارحلا تربل بیس - ٦



۳۰۷ e44۹ كيدملا 

 هللا ضر ءاربلا نع ونآرقم نب دی وس نب ةيوام نع تنش نع ةنايفس انث دح ةصيبق اش - ۹

 « ريرحلا سبل نع اناهنو . سطاملا تيش و « زئانجلا مابتاو « ضيرملا قدايع : عبس هب ی ارم » لاق هنع
 «رجلا رثايللو « ىت رتسالاو « ّىّسقلاو « جابيدفلاو

 ةيواعم نع ءاثعشلا ىنأ نبا وهو ثعشأ نع ىروثلا وهو نايفس ثيدح هيف ركذ ( ءارحلا رئي ا باب ) هلوق

 قريتسالاو جابيدلاو ريرحلا سبل نعو » هرخآ ىفو ثيدحلا « عبسب ےل ینلا انمآ » لاق ءاربلا نع ديوس نبا

 ةرايم عج ىبف یاملا امأو « هم ناسيفن نافنص قريتسالاو جابيدلاو « هيف لوقلا قبس دق رب رحلاو « رجلا رئابملاو

 ىعجن » لاق ىلع نع ميم دنسب دواد ىنأ دنء هلصأو یاسنلا و دحأ جرخأ دقو « ىمقلا سبل باب د یف ابطبض مدقت

 دمحأ جرخأ دقو ؛ عفرلا ىلع لوحم وهو , لوبجملا ءانبلا لع « ىهت » ظفلب مدنع اذكه , ناوجرألا ئايلا نع

 هللا لوسد ىناهن » لاق ىلع نع مبظع نزو هلوأ ةيناتحتب ميري نب ةريبه قیرط نم نابح نيا هححصو ننسلا باصأو

 تناك امنع یہا ءاج ىتلا رجلا رثايملا : ديبع وبأ لاق < ءارخلا ۃرئملاو « ىمقلا سبل نعو « بهذا ماع نع لک

 ناوچرالا نم ريمبلا لحر وأ سرفلا جرس ىلع عضوي ءاعو یه ىربطلا لاتو . رب رحو جابید نم معلا بک | سم نم

 ةدخلا هبشت اأ الوقو « ريرح نم جورسلل ةيشغآ اهلا الوقو < جابید نم جورس اهنأ الوق « قراعملا » ف کحو

 نوكتال نأ لمتح ةلالثلا لاوفآلاو ٠ ىراملا ریست قفاوي اذهو ‹ هتح بك ارلا اهلمحم شير وأ نطقب ىثمت

 تناك ناو ةرثيملاف ريدقت لك ىلعو « كلاثلاو یا لمتحي ديبع ىبأ ريسفتو « اهنم لک ىلع قلطت ةرثدملا لب ةفلاختم
 قاطم نم صخأ رحالاب اهديبقت نكداو « هيف لوقلا مدقت دقو ؛ ريرحلا لع سولجلا نعیهناک اهف ىهنلاق رب رح نم

 ` اف ىبنلاف ري رح ريغ نم تناك ناو. ءارح كلذ عم تناك نا عنملا دك أتيو ٠ ازيرح تناك نإ منتمیف ريرحلا :

 نم تناك ءا وس هيلع بوکرلا نم عنلا ىف ةيوستلا ینتقی ىربطلا مالک : لاطب نبا لاق « مجاعالاب هبشتلا نع رجزلل .

 ليصفت كلذ بسحو 5 نيذتلا وأ فرسال وأ هبشتل ري رح نم نكي م اذا اهنع ىهنلا ناكف « هوش نم مأ ريرح ۱

 ناك ام عنلا صخم - رثکالا مو - دیقلا ىلع قلطلا لمحت نف ةرخلاب اهدييقت اماو « ةيزئتلاو ميرحتلا نيب ةهاركلا

 ىكحو « ةفيفخ واو مث ةنك اس ءار امہ ميجلاو ةرمحلا مضب املا ترشأ ىثلا ةءاورلا ىف روكذملا ناوجرالاو « رحآ

 « بيرغلاو ةغالاو ثيدحلا بک ىف فورعملا وه مضلا نأ بوصو ىورثلا هركذأو ةرمملا حتف ىطرقلا مث ضایع

 « رحألا فوصلا ليقو ؛ ناولآلا نسحأ نم رج رون وهو ةرجلا ديدش رحأ غبص وه ليقف ةب دارملا ىف ارفلتخاو

 هناکن ناوجرا رحأ قاریرلا یو «ناوجرأ ةفيطقو ناوجرأ بوث لاقيو . ناوجرآ وبف رحا یش لک لیفو

 اناق ناف ؟ ةبرمم وأ ةيبرع ةماكلا له اوفلتخاو . عفاف رفصأو ققب ضيبأ لاقي اك ةرحلا ىف ةفلابلل فصو
 صاخب ال انلق ناو < هلبق بابلا ىف مدت (ک اهريغ ىف ام اء یبنا ىف ىنعملاو رثايملا نم رحالاب ىهلا صاصتخاپ

 داشرإ ىبن ىبنلا نوكيف اکر هيلع قشيف هزومتف صخشلا اهداتمو دقو ‹ هفرتلا نم هيفام اهنع یپلااب ىنعملاو رحالاب

 مو ذئنيح مراعش كلذ ناك نكسا « ةينيد ةحاصا وبف مجاعألاب هبشنلا لجأ نم اهنع یا انلق ناو « ةيويند ةحلصلا
 لع هقاو « ةهاركلا لوزتف ىنعملا كلذ لاز مرامشب صتخي نآلا رصي ملام مث رافك

 اهريغو ةيتبسلا لامتلا ساپ - ۷



 نسابلا باتک - ۷ 0 ۳۸

 ىنا ناك أ : انآ ”تلأس » لاق ةداسم یآ دیس قع داع ایگ دح برح نم نابلس شو - ۰

 « ممن : : لاق ؟ هيلعت ىف لصي يدك

 هللا دبما لاق هنأ رج نبی نعد "یربقلا دیمس نع كلام نع ةد ن هللا دبع نشرح - ۱

 ؟ برج نا اي ىقام : لاق . امنص كباحصأ نم ادحأ َرأ ل برأ مكصت كتيأر : امنع هللا ىضر "رم نبا

 اب ست تیر« اعلا بلت یار ٍ 2 الإ ناكرألا نم “رمال ةكعيأر : لاق

 نب هللا دبع 4 لاقف . ةيوئرلا موب ناک یتح تأ له لو لالملا وأ راذإ سانلا لهآ كع تنكاذإ كقيأزو

 لوسر ؛تیأر ىناف ةيتبلا لامنل امأو « نيينابلا الإ “ س٤ لپ هللا لوسر 7 رأ مل ىلا ”ناكرألا امأ : رمع

 هللا لوسر "تیر ىلاف فا امأو « اهسبلأ نأ بحآ انأف اہہف ًاضوتیو رعّش اهبف سیل ىتلا لامنلا سلب هيَ
 « لدار هب تست یتح له هني ھا ل وسر رأ مل ىناف ”لالعإلا امأو « اهب مبصأ نأ بحأ انأف اهم عبسي هل

 هللا یضر "رم نب هلا دبع نع رانید نب هللا دوع نع كلام ان ريخأ فسوب نب هللا دبع اشو - ۲

 دج مل نرم : لاقو « سرو وأ نارفعزب ًاغوبصم ابون مرحلا "سباب نأ جرب هللا لوسر ىهن » لاق امنع

 « نیبمکلا نم لفسأ امپطیلو نيف سبليلف نيلم

 رسابع نبا نع ديز نب رباج نع راديد نب ورع نع ”نايفس انثادح فلسوب نب دم شرو - ۳
 - والم هل نڪي مل نمو « ليوارسلا سبليلف رازإ 4 نكس مل نم : لب یبلا لاق د لاق امنع هقا یضر

 0 ےک

 « نيفخ

 لعنلا: ىبرملا نبا لاقو : ةموسان نالا ىمست ىلا ىف : ريثالا نیا لاق «ةثن وم یهو لعن حج ( لاعنلا باب ) ل
 بحاص لات . مدقلا قیام لك ىلع لعنلا قلطي دقو  نيطلا نم میضرآ ىف ام اهريغ سانلا نتا انا و« ءايبنالا سابل
 ىلا ةب وفم ةائثم اهدعب ةدحوملا نوكسو ةلهلا رسكب ( ةينيسلا ) هلوق ۰ مدقلا هب تيقو ام ةلمالاو لعنلا : كسحما

 : لاق , ظرقلاب ىنابيدلا داز « ىنابيشلا ورمع ىبأ نعو ىعمصالا نع لقن و « ةغوبدملا یه ديبع وبأ لاق « یبسلا
 ةنأكو , هقفاوو هنع بهو نبا هلقث كلام ىلا كلذب راشآ : تلق . رمشلا امنع قا ىلا امنأ سانا ضعب معزو

 قفاو دقو « بابلا ق روكذملا رع نبا باوج كلذ ديأو « هانمع قلحلاف عطقلا هانعم نال تبسلا ظفل نم ذوخأم

 سياي ال ةيلهاجلا ىف اوناك: ديبع وبأ لاق « تنال ىأ غابدلاب تتبسق اهنال ةيتبس اهل ليق : اولاقو ليلخلا ىعمسالا
 ىف سلا ثيدح لوالا : ثيداحأ ةءيرأ بابلا ف ركذو « رعشب كلذل دمشتساو « ةعسلا لهأ الإ ةغوبدملا لاعنلا
 جرج نب ديبع نع ىربقملا ذيعس ةاور نم رمع نبا ثيدح یتأشلا . ةالصلا ىف هحرش مدقت دقو نيلعنلا ىف ةالصاا

 مدقتف نيبن اهلا نیننکرلا سم ىلع راصتقالا امأف , اهركذف ( امبرأ عنصت كتيأد ) هلوق . نايندم نايعبات امهو



 ۳.۹ همهم - ۸۰۰ ثبدطا

 * هف عقوو < ضعزتلا باب ىف مدقتف ةرفصا اب غبصلا امأو « ةيورأا موب لالهالا كلذکو < جملا باتک ىف هحرش

 نبا لوقو « انه رکذلاپ دوصقملا وبف ةيتبسلا لاعنلا سبل امأو « سرولاب رفصت » جرج نب دبع نع قحا نا ةياور

 ىو ظرقلاب تفيد ىلا ةيتبسلا# ىلاطخلا لاقو , روكذملا كلام روحفت ديدي « رمش ]مق سيل یتا لامنلا نيبلي » رمع .

 هيف رثؤي ال ةنأو « توملاب سجني رعدلا نأ یعدب نم اذب كسقپ دقو لاق « تلح ىأ رەش نم اجاع ام تبس ىلا

 زاوج ىلع كلذل هتبعو ةيقبدلا لامنلا لَو ىنلا سابل ىف رمع نبا ثيدحي لدت-او « كلذإ هيف ةلالد الو < غابدلا

شمأ انأ اب » لاق ةيصاصخلا نب يشب ثيدحل ر اقلا ىن اسب هرکب : دمحأ لاتو « لاح لك ىلع اہسبل
 “ىلع رباقملا ىف ى

 ویآو دمحأ هجرخأ « كلمن علخاف عضوملا اذه ىف تنك اذا نیتینپساا بحاص اي : نخ نم یدانب لجر اذا نالمل

 دقو ‹ امهف یذال اميعلخي سالا نوكي نأ زوحي ةنأب ىواحطلا هبقمتو « ركذ ام لع هب جتحاو کالا هححصو دواد

 لاق « رباقلا ىف لامنلا سبل زاوج ىلع لاد وهو « نيربدم هنع اولو اذا محلامن عرق عمسي تيملا نأ ثيدحلا ىف تبث

: تلف . ىلوأ ةريقملاف لعنلاب دجسلا لوخد زاج اذاف : لاق ؛ هيلعن ىف ىلص قلص ینلا نأ سنا ثيدح یبثو
 لمتح و 

لب صيصختلل نيتيتبسلا رك ذ سيل « ربقلا ىلع سولجلا نع ىهنلا درو اک تملا ماركال یا نوكي نأ
 كلذ قفنا 

 سبلپ ال ايف سايع ناو رمع نا ثيدح عبارلاو ثلاثلا ثيدحلا . لاعنلاب دوبقلا ىلع ىثلا وهاع| یبااو

 دقو « لمنلا سبل بابحتسا ثيداحالا هذه قو . جحلا باتک ىف اموحرش مدقت دقو « نیلعنلا ركذ هيفو « مرحلا

 هيهش هنا ىأ < لمتنا ام اک ار لازب ال لجرلا ناف لاعنلا یم اورثکتیا , هعفر ریاج ثيدح نم لسم جرخأ

 غياب مالک اذه : یطرقلا لاقو ىوونلا هلاق  قبرطلا ىذأ نم لجرلا ةمالسو بمنلا ةلفو ةقاا ةفخ ىف بكارلاب

 ناق ٠ ةقشملا ففخم ام ىلع هيبنتو ةحاصملا لا داشرإ وهو , لائم نی الو هلاونم ىلع جسني ال ثيح حيصف ظفل و

 هدوصقم ىلأ لوصولا نم همنع و یثلا نع همطقب ام هريغو راثملاب ةقشملاو مالالا نم قلب یشلل محملا ىناحلا

 هب هبش كلذلف بک اراک
 یبلا للاب دی بسا - ۳۸

 نع ثادحت فأ تمم ماس نإ ثمشأ یتربخآ لاق ةبمش“ انثادح لاپنم ن حاج شو - 64

 « سنتو جرو هروهط ىف يتلا بع لب ىبنلا ناك : تلاق امنع هلا ىضر ةشلاع نع » قورسم

 هحرم 2 مدقت دقو « هلعنتو هروهط ىف نمیقلا بحي ناک» ةغئاع تیدح هيف رکذ ( ىلا لعاب ادیب باب )ەلۋ

 معا هلا و ؛ هل مجرت اف رهاظ وهو: ةرابطلا باتک ىف

 ةدحاو ین ىف یث ال سیا - ۰

 لوسر نأ ةريره ىبأ نه » جرعألا نم دانزلا ىبأ نع كلام نع شم نب هلا دبع ا - ۵

 « امیج ایه وأ امینی « ةدحاو ل فک دحأ یشع ال : لاق و لا

«هنع جرعالا ةياور نم ةرب ره ىبأ ثيدح هيف ركذ ( ةدحاو لمف ىف یش ال باب ) هلوق
 ةا: ىباطخلا لاق 

 نيلجرلا .ىدح] تدرفنا اذاق . هوحن وأ كوش نم ضرالا ىف نوکب اع لسجرلا ةياقول تعرش لعنلا نأ ىهلا ىف
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 ام امأو . بنتي نأ هقخل ةرهش هبحاص ريص ءىش لكف . یابلا ىف ةرهشلا نع ىنا درو دقو . هنم كلذ ىرت نإ
 ءابحلصي ىح ةدحا و لمن ىف شء الف مدحأ عسش عطقنا اذا, ظفلب ةرب رهىبأ نع نيزد ىبأ قيرط نه لسم جرخأ
 کارش وأ کدحآ عسش عطقنا اذا  ةريره ىبَأ نع مامه قیرط نم دحالو هر «هلعن حلصي یتح» رباج ثيدح نم هلو
 نذالا ىلع لدي تح هل موپفم ال اذرف « اميمج امباعئيل وأ امیج اممفحیل «ةيفاح ىرخخالاو لعنب امهادحإ ىف شع الف
 هيبنتلا وهو ةقفاوملا موهفم نم نوكي نأ نكميو « بلاغلا جرخم جرخ ريوصت وه امتار « ةروصلا هذه ريغ ىف
 زاجأ نم ىلع كاردتسا ريرقتلا اذه قو . ىلوأ جايتحالا مدع عف جابتحالا عم منم اذا هنآل لعالا ىلع ىندالاب
 ةروكذملا ةرورضلا ام وكل فخأ اپنآ نظي دق ةروصلا هذه نأ دارملا ام] و ٠ كلذدك سیل ر , ةرورضاا نيح كلذ
 لمن عسش عطقنا اعر » تلاق ةدناع نع ىذمرتلا هجرخأ ام فعض ىلع لاد وهو « اضيأ اهيف ةدوجوم ةلعل نكل
 جرخأو . ةشئأع ىلع هفقو ذحاو ريغو ىراغبلا حجر دقو « امحاص) یح ةدحاولا لعنلا ف یشف 2 هللا لوسر
 ىبأ نبا هجرخأ اذكو « ةدحاو لمآ ىف ىشمبف ةريره ابأ نفيخال لوقت تناك اهئأ ةشئاع نع و حيمص دنسب یذمرلا
 ىورف هطبض ىف فلتخا دقو . هفلاخي المف ناعف ال هانعم « نضضيخأل » اهوقو ین اغلي مل اهنأكو « افوفوم ةبيش
 نكمب نكل ؛ دعبتساو ةثاثملاو نونلاو ةلهبملاب ثنحلا نم « نتتحال » یورو. دا رملا ف حضوأ وهو , نفلاخ »
 ةمجملا ركب « نفيخال » یورو « هتفل اخ ىف ةغلابما تدارأف كلذ ةيهارك ىلع فلح ةريره ابآ نأ ابغلب نوكي نأ
 كلذ نع كسما هتفلاع ابن هغلب اذا هلأ اهدارم نأب توجو دقو « فيحصت وهو ءا مث ةنک اس ةيناتحت اهدعب
 لسم ةياور ینف ۰ محلا اذه هيلع ركذي نم نءانلا نم نأ لعي ةريره وبأ ناك دقو « دعبلا ةياغ ىف اذهو اهنم افوخ
 بذك | ىنأ نوثدحت ین امأ : لاقف هتبج ىلع هديب برضف ری ره وبأ انیلا جرخ » نيذر ىبأ قيرط نم ةروكذملا
 نم لسم جرخاف « ثيدحلا عفر ىلع رباج ةريره ابآ قفاو دقو « ثيدحلا ركذف « تعم دبشأ . لضاو اودتجتا
 ؛ ثيدحلا « ةدحاو لمن ىف شم ال : لاق لَم ىنلا نا » لوقي ارباج عمس هنأ ريبزلا وبأ ینربخآ جرج نبا قيرط
 نمو « ةدحاو لمن ىف ىش وأ هلامشب لجرلا لک أي نأ هلي ىنلا یبت د رباج نع هيزلا ىبأ نع كلام قيرط نمو
 « هعسش حلص# ىتح ةدحاو لعن ىف شم, الف مدحأ عش عطقنا اذإ » هعفر رب اج نع ریپ زا ىبأ نع ةمثيخ ىبأ قيرط
 ريع ناو ىلع نع درو دقو « كلذ ىف ةشئام ىأرب ملا لهأ ذخأي ل : ربلا دي نبا لاق » دحاو فخ ىف ش الو
 - همم نمؤي تي |ریسب امیلعف نمز ناك وأ هیزئلا ىلع هالمأ یهلا امهغلب نوكي نأ امإ وهو ‹ كلذ المف اما اضيأ
 :ةلمب» نيع اهدعب ةلمبلا نوكسو ةمجسملا ركب عسشلاو . ربا دبع نبا كلذ ىلا راشأ ‹ ىهناا امهغلبي موأ روذحا
 لعتلا رويس دحأ فاك هرغآو ءارلا فیقخت و ةمجءملا رسكب كارشلاو , لعنلا نم لجرلا عیص) هيف ىلعحي ىذا ريسلا
 ةدحاو لمن ىف ىثملا ف فاسلا ضعإ نع ىور : ضايع لاقو « هدقفب ىئملا لتخم امهالكو « اهبجو ىف نوكست ىنلا
 دق « شم الد هلوقب دييقنلاو « یرخالا حلصي ام ردقب ريسيلا ىثملا ىف ليوأت هل وأ « حصي مل رثأ دحاو فخ وأ
 ضايع لقنف كلذ يف فلخخا دقو  ابحالصا ىلا جاتح ام لعن ضرع اذا ةدحاو لعنب فوقولا زاجأ نم هب كلمني
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 وأ اهحلصآ یتح هيف ىثملا هيف رضي ام اهوح وأ ةراح ضرأ ىف ناک اذا فقيو ىرخالا ملخم : لات هنأ كلام نع

 ضرعتي لو , ءايعلا هيلعو رثآلا قو ؛ یوتفلا ىف حيحملا وه اذه : ربا دبع نبا لاق . كلذ نكي مل نا ايفاح ىثمي

 نيب لدملا ةداد] نم ركذ ام الإ ؛ هركذ مدقت ام ىلا ىف ةلعلا نأ ىلو ءانب اهزارج ربظإ ىذلاو . نمولجلا ةروصل

 ركذ امل رم مل ناو نيمدقلا دادأ ربل دبع نا لات ( امیج میلی ) هلق . اضيأ ةروصلا ذه لوانقب هناف حراوجلا 3

 هطبض امهلمني و . هيلع قابلا ةلالدل رکذ هل مدقتي مل ريمضإ ىتؤي نأ نآرقلا ىف دروو . برعلا ةغل ىف روبشم اذهو

 اهرنك كح و يملا حتفب لمل اولا ةغللا لهأ نأب , ىذمرنلا حرش د ىف انخيش هبقعتو «لمثآ نم هلوأ مضب یوونا

 لاقو « الن احل لمج هتباد لمنو العن امبلأ هلجر لمنأ اضيأ ةغللا لهأ لات دق نكل « لعتلا سبل یا لمتتاو

 لعنت ناسف نا » مدقتملا رع ثيدح ىف ضايع هطبض اذكو دیدشنلاب امهلعتو ريعبلاو ةيادلا لعنأ « کلا و بحاض

 نيعق نيلعنلا ناك ناو . حتفلاو مضلا زاج نیمدقل ناك نإ ريمضلا نأ لصاملاو . الامن امل لميت ىأ مضلاب , لی

 ىف اذكو « امیعلخیل وأ « أطوملا» ف بعصم ىنأ ةياور ىف عقوو ؛ رثكالل اذك ( امیج امرفحل وأ ) هلوق . حتفلا

 ام ىلعو ؛ حیحم نيتي وارلا الكو « یرونلا لار . ىراخبلا ىف ىذلاك « اطولا » تاياور عيج ىف ىذلاو « لسم ةياود

 . لعأ هقاو مدقت دق لعنلا ركذ نا نيلعنلا لع دومی <« امهعلخيل وأ » هلوق ىف ريمضلاف بمصم ىبأ ةاور ىف عقو

نم ةدحاولا ديلا جارخاو نيف اك عفش سابل لك اذه ىف لخدي دق : ( ةلکت )
 ىلع یدرالو ىرخالا نود كلا 

 نع نالمم ن دم ةاور نم بابلا ثيدح هچام نا جرخآ دقو : تلق . ىباطحلا هلق رخالا نود نییکشلا دحا

 نم اضيأ لم دنع وهو « دحاو فخ الو ةدحاو لعن ىف كدحأ شع ال » ظفاب ةريره ىبنأ نع یرقلا دیمس

 ديلا جارخا قاحلإو « سابع نا ثيدح نم ىتاربطلا دنعو « دیمس ىبأ ثيدح نم دمحأ دنعو « راج ثيدح

 نيب لدعل اب سالا نم ذخأ نإ الإ  دميمب دحاولا فخلاو ةدحاولا لعنلا سبلب ىرخالا كرتو کسلا نم ةدحاولا
 طا فار « نيبكنملا دحأ ىلع ءادرلا فرط حضو اذكو ؛ ةربشلا كرت حراوجلا

 یری هلت ع زنی تسيصاي - ۹

o۸0"هه هللا ىضر ةريره ىبأ نع » جرعألا نع دانزلا ىبأ نع كلام نع “ةت نب هلا دبع او -  

 + لنت امل وأ ينعلا نکس ؛ لامشلاب ادييلف عزا اذإو « نیما ادییلن کدحا لا اذإ : لاق يلب لوسر نأ

 « مزن "رخآو

 هجو امهنم لكل و « .ذ ابآ الا حملا دفع املبق ىنا لبق ةجرنلا هذه ركذ عقو ( ىرسيلا هلعن عزنب باب ) هلوق

 لسم ةاود ىف ( عزنا اذاو) هلو ۰ یا ینیمشکلا ةياور ىف ( نيولاب ) هلو . لعنلا سبل یآ ( لمتن اذا ) هلوق

 ردقلا اذه نأ نی نبا ءاكح ایف حاضو نبا معز ( عزت امهرخآو لمنت امهوأ ینا نکس ) هلق .« علخ اذاو ه

 لاحلا ىلع وأ ناك رخ هنأ ىلع بصنلاب امهرخآو اموآ هلوق طبضو « لایشلاب » هلوق دنع یهتا عوفرملا نأو جردم

 ةءادبلا : ىبرعلا نیا لاق , علخلاو لمنلا رابتعاب ني رکذم نينين تحت نهتبن اقوف نيتانثمب اطبضو « مرتو لمنت ربخلاو

 : ىوونلا لات . اهعدقت ىلا بدنلا ىف اطرشو ةونلا ىف اسع نيولا لضف) ةحلاساا لامعآلا عي ىف ةعورشم نيبلاب
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 الا ىلا لو لاك كلذ دض ىف رامبلاب ةءادبلاو « ةنبزلا وأ ميركستلا باب نم ناك ام لك ىف نييلاب ةءادبلا بحت
 ىف اذه نم ريثك ص دقو ؛ تارذق ىلا عممج نم هريغو هاج:ةسالاو دجسلا نم جورخلاو فو لمنلا عزو

 سبللا نأ علخلا دنع لامثلاب ءادنبالا هجو ىميلحلا لاتو . نمينلا هبجعي ناك: ةا ثيدح حرش ىف ةراهظلا باتك

 ةماركلا نوک علخلا ف ترخأو سبللا ىف اهب "یدب ىرسيلا نم مرك أ ىنولا تناك الف « ندبلل ةياقو هنآل ةمارك
 هيلع مرحال نكل و « ةنسلا ةفلاخت ءاسأ ىرسيلا ىف لاعتنالاب أدب نم : بلا دبع نبا لاق , رثک | اهم ابظحو مودأ اذ
 ام رلا دبع نبا دارم نوكي نأ نكمي و ۰ یملاب ادر مث ىرسيلا نم لعنلا عزتي نأ هل ىثبني : هريغ لاقو . هلمن سبل
 لقن و . هلع تاق دف ذأ هب رومألا بيئرتلا ىلع اممسبلب مث امهبعزني نا هل عرشيال هناف یرسیل اب أدبف اعم امرسبا اذا

 ۱ لعأو هللا ؛ بابحتسالل هيف مالا نأ ىلع عامجالا هريغو ضایع

 امساو ادحاو الابق یر نمو « لس ىف نالابت بيس - €

 یبلا لمن “نأ هنع لا ضر سنآ انث دح » ةدا نع ماه انئادح لاهنم نب جاحتح او - ۷
 » نالابق امل ناک

 نيلمن كلام نب ”سنأ انيلإ جرخأ » لاق نامه نب 'ىسيع انربخأ هللا دبع انربخأثحت رح - ۸

 « هب ىبلا لمن هذه : ینانبلا تباث لاقف « نالابق امل
 فاقلا رسکپ لابقلا . زئاج ىأ (اعساو ادحاو الابق ىأر نمو ) ةدرف لک ىف ىأ ( لعن ىف نالابق باب ) هلق

 هلوق . لجرلا ىمبصإ نيب نوكي ىذلا عمسشلا هيف دقعي ىذلا ريسلا وهو مامزلا وه مال هرخآو ةدحوملا فيفضو
 ىنلا لمن نأ ) هلوق . ىلوأ ةعامجا دنع یذلاو ۽ مامه لدب ماشه ىربر فلا ىلع نكسلا نبا ةيادد ىف عقو ( مامه )
 نع نافغ نع دعس نبا داز ( نالابف ) هلو . « امل» هلوت ف اذکو دارفالاب یویمشکسلا دنع ةءاور ىف حقو ( ب
 ةلموملا رسكسب تس و هلوقو , ةدابرلا هذه نودب نافع ن دحأ هجرخأ دقو « رعش امهياع سيل تبس نم مامه
 . كرابملا نبا وه هقا دبعو , لئاقم نیا وه ( دمج انادح) هلوق ۰ ثيدحلا ىف ءرسف دقو ةانثم اهدعب ةدحوملا نوكسو
 ( غیب لمن هذه : ىنانبلا تب ا لاقن : نالاف امل نيلعن كلام نب سنا انيلا جرخأ : لاق ناما نب یبع ) هلوق
 لاق تباث ناك نا « كلذب ءربخأ اسنأ ناب حرصي | اتپا نال لاسرالا ةتروص تلف ٠ بعام الا هلاق لسم اذه
 ثيدحلا اذه مدقت دق نك . اضرع سنأ نع هل نامبط نب یسیع ذخأ نوكيف كلذ ىلع سنأ ءرقأو سنا ةرضح
 نيلمن سنا انيلا جرخأ » هظفلو « لاهتحالا اذه نني اب نامبط نب ىسيع نع ىريبزلا دمحأ نبا قيرط نم سخلا ىف
 نع ىسيع ةياور نأ ادب ريظف < مب ىنلا العن امجآ سنأ نع دعب فانی تب اث ىنثدحف « نالابق امل نيتوادرج
 ىلا يليعامسالا راشأ دقو « سز نع تباث نع ىسيع ةياور نم يب ىلا امهتفاضإ نأو طقف نيلمالا هجارخإ سنأ
 قيرطلا تک اذإ هتداع ىلع ىراخبلاو . كانه تمدقن انآ رضحتسي | هکر « ىلوأ دحأ ىبا قيرط جارخإ نأ

 هجام ناو « لئامشلا » ف ىذمرلا جرخآ دقو ؛ لوصوملا ىلع اداتعا لاسرالا هرهاظ ام داربإ نم عنتعال لوصوم
 ثيدحلا ةلالد : ىتامركلا لاق ءامہک ارش یثم نالابت علل هقا لوسد لعنل تناک سابع نب | هبدح نم یوق دنسب



 ١ فدو 6۸۱۰ 4 دملا

 ةلب اقم نأ ةبج نف ةجرتلا نم ىناثلا نكرلا امأو « نيلجرلا ىف سیلب ام عومب ىلع ةقداص لعتلا نأ ةبج نم ةمجرتلا لع

 نع دروام ىلا ىراضبلا راشأ لب : تلف . دحاو لابق لجر لك لمن نم دحاو لکلف « ميزوتلا ديفي ءیشل اب «یشلا

 اذكود دازو اذه سنآ ثيدح لثم ةريره ىبأ تبدح نم « ريغصلا » ىف یتاریطلاو رازبلا جرخأ دقق « فلسلا ضعب

 هدنس لاجرو « یصتخ راربلا قایسو یارطلا ظفل نافع نب نامع ةدحاو ةدقع دقع نملرأ و ۱ رمعا و ركب ىنال

 نايثع ركذ نود هلثم سوأ نب وربع نع نيريس نب دمج ةياور نم یاسنلا هچرخآ دهاش هلو « تاقث

 مدَأ نم هارملا .ةبقلا بيس - 1

 لاق هيبأ نع هني یا ن نوع نع ةدئاز ىلأ نب طه یاد لاق 3ر رع ن "دن اشو - ۹

 ءوض وا نوردتبي سانلاو 2ك ىنلا ءهوضو ذخآ الالب “تارو ¢ مدأ نم ءا ره ةبق یف وهو و ىدلا ”تيتأ «

 « هبحاص دب للب نم ذأ ائيش هئم بصب | نمو « هب حسمت ايش هنم باصآ نف

 ع كلام نب سنا ینربخآ "یره؛زا نع بی انربخأ ناملا وبأ شر - ۰

 ىبنلا لسرآ » لاق هيع هللا "ضر كلام نب سن ینربخآ لاق باپش نبا نع سنوب ینثدح : ثيللا لاقو
 ۳ ۱ « ذأ نم ةبق ىف مهمتر راصنألا ىلإ هت

 لمحي نأ لبق ةرمح خبص هنأكو « غوبدملا دلجلا وه ةلمهملاو ةرمحلا حتفب ( مدأ نم ءارحلا ةبقلا باب ) لوق

 دانسالا اذهب هيف هقاسو « احورشم هماهتب ةالصلا لئاوا ىف مدقت دقو « ةفيحج ىنأ ثيدح نم افرط هيف ركذ . ةبق

 ءارخلا لا حرش مدقتو « هل مجرت امل قباطم وبف « مدا نم ءارمح ةبق ف وهو » هلوق انه هنم ضرفااو , هنيعب

 ههب دح رک مث 0 كانه هركذ مدقملا عفاد ثيدح فيعضت ىلا ةراشإلا دارأ هلمل و « رجال بوت باب د ىف اییرق

 - ق هماتب هددرآ ثيدح نم فرط اضبأ وهو « مدآ نم ةبق ىف مهعمجل راصنالا ىلا عقلي ىنلا لسرآ « لات سلأ
 لدي هنآ کی نکل . ءارح ةبقلا نأ ىلع لدیال اذه + ینامرکلا لاق « هئيعب دانسالا اذهب ناملا ىبأ نع سا باتك

 كلذو دیقلا ىلع قلعلا لمح هلمل : لاقي نأ نكمم و : تاق . كلذ ىراخبلا لمفي ام اريثكو « ةمجرتلا ضءب ىلع

 « عادولا ةجح ىف تناك ةفيحج وبأ اهركذ یاد ۰ نينح ةوزغ ىف تناك سنا اهركذ ین ةصقلا ناف « دهعلا برق

 © وبأ ابفصو اذاو « لدیفسز یح كلذ لثم ىف قنأتب ناکام ب هن ل ةبقلا كلن ىه ابنآ رهاظلاف ؛ نيتنس وح امهنيب و

 دج ثيللا لاقو ) هل . ىلوأ لوالا تقولا ىف ةدوجوم ابح نوکست ناللف ىتاثلا تقولا ىف ءارمح اپنأب ةفيحج

 ظفل ىلع ابفاسف ثيدحلا نم ةلمجا هذه عطتقا دقو « هلبق ىذلا دنسلا ىن دوکذلا ىرهزلا وه ( بابش نبا نع سلم

 لاومأ نم هلوسر لع هللا ءافآ نيح ولات راصنالا نم اسان نا , سا ضرف ىف هدنع بيعش ثيدح لوأو ؛ كيلا

 « مدأ نم ةبق ىف مهعمجل راصنالا ىلا لسرأف ٠ م اقع كي هلا لوسر تد لاق ةصقلا ركذف  ءافأ ام نزاوم

 دحر ىدامرلا قب رط نم ثلا ةياور ليعامسالا لصو دقو . نينح ةوزغ ىف هحرش مدقن دقو هل وطب ثيدحلا

 ثدف »و ظفلب هقاسو « سنوب فربخآ د بهو نا نع ةلمرح قیرط نمو « سنوب ىنثدح ثيلاا انثدح حلاص وبأ

 هوا وب ةامرح نع ملض هجرخآ دقو . همطتقا اذکم « مدأ نم ةبق ىف مهعمجل راصنالا ىلا لسرأف « لب هللا لوسر

 یولبا جتله ۱۰ ج40 = م



 سابلا باتک - ۷ ۳€
 هلوطإ ثيدحلا ركذف « هللا ءافآ نيح نينح موب اولاق راصنالا نم اسان نا و هدنع

 هوغو ريصمللا یل سولبا تسيسساي - 7
 نح را دبع نب ةفس نأ نع ديعس نع هلا 3 نع رمتعم ان دح رگب یآ نب دم مع س ۱

 . هيلع سلف راهنلاب هطشییو « لصيف ليلاب اريصح "رج ناك هب ىلا "نأ ان "فا یفر ةشئاع نع »
 نم اوذش «”سانلا اهيأ اي : لاقف لبقأف «اورتک ىّتح هتالصب نواصیف و یا ىلإ نوبوثب ”سانلا لمخ 1 - ۳ ا ل ۱ 2 °
 « لق ناو مادام هللا ىلإ لامعألا بحأ ناو « ان ىتح “مال هللا ناف « نوقيطتام_لامعألا

 هلوق امأو ۰ هب شأ امو فعلا نم ذختب فورعف ريصحلا امآ ( هوحنو ريصحلا ىلع سولجلا باب ) هلوق
 رحتح ناک ی ىنلا نا 0 ةشئاع ثيدح هيف ركذ ۰ عیفر ردق اف سیل و طسبت یا ءايشالا نم دیرین « هو و د

 وه دیعسو « یرمعلا رع نبا وه هللا ديبعو , یمیتلا نايبلس نبا وه هدانسا ىف رمتممو « هيلع سیو ليقاب اديصح
 ىبأ نبا هچوخآ ام فمض لا ةراشإ هيفو « نويندم مو ةملس وبأ مهلوأ قسن ىف نيعب اثلا نم ةثالث دنملا قو یرقلا

 منج انلمجو إل لوقي تاو ريصحلا لع لصي لب ىنلا ناكأ : ةعئاع ل , هنآ هیناه نب حيرش قيرط نم ةبيش "
 هيف شدخم نكل ةموادلا لع قثلا لمح عملا نكميو « ريصحلا ىلع لصي نكي مل : تلاقف ؟ ( اريصح نيرفاكلا
 بابو ةالصلا لئاوأ ىف فنصلا مجرت و « ةالصلا باتک ق ةهئاع ثيدح حرش مدقت دقو بالا نم عرش هرك ذ ام
 ام قیسو ‹ عيدا « سبل ام لوط نم دوسا دق انل يصح ىلا تمقف» سنأ ثيدح هيف دروأو «ريص ا ىلع ةالصلا
 لاقي ؛ هسفنل ةرجح ذختي ىأ رثك الل ةلمپم ءار مث مج مث ةلمهم ءاح رجتحي ةعئاع تیدح ىف هلوقو , هب قلعت
 . هرخآ ىف یارب یمشکلا ةياود ىف عقوو . كريغ نع اپمنع ةمالع اهيلع تلمج اذا اهترجتحاو ضرالا ترجح
 لامعاألا بحأ ناو » هلوقو . ةلكاشملا ليهس ىلع قلطأو أ , كرتلا وأ لوبقلا نع ةانك لالملا نأ و « ناميالا باتک ىف اضیآ هحرش مدقت « اولمت یتح لمي ال هللا ناف ه هيف هلو قو « نوعجري ىأ ةدحوم مث ةثلثم, ( نربوثي ) هإوق
 - ىف عقوو . ةنمزألا عيبمج لوح ىه ىنا ماودلا ةقيقح دارملا سيل و « لماعلا ةايح ىف رمتسا ام ىأ ماد ام هللا
 ١ ۱ . لماملا هيلع موادام ىأ « مواد ام  ىنيمشكسلا ةياود

 بعقب روزلل اپ - 5
 » یب اي : 4 لاق ةمرخم هابأ نأ ةمرخم نب روال نع » ةكيلم یا نبا یئدح ثيل لاکو - ۲

 « هزم ىف هله بلا اندجوف ابهذف . هيلإانب بذا ءاهمسقي وهف یی هلع تمرتق كي ىلا نآ ین نا
 سيل نایب : لاقف ؟ فا لوسر كل هدأ : ”تلقف « كلذ ؛تطعاف. هلع “ىلا ىل "حدا یاب : یل لاق
 كل هانأبخ اذه « ةمرخ اي : لاقف ‹ بهقلاب ور جابید نم هاب هيلعو جرخل « هتوعدف « راجي

 ش ۱ < ءال هلطصاف
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 مساق" زب مشاه رضنلا ىبأ نع دما هصو ( ثلا لاتو ) هلوق ٠ بايثلا نم یا ( بهذلاب ررراا باب ) هلوق

 نع ةبغا فو . ابرق الوصوم مدقت دقو « كيلا انثدح » ةحلط نب لماک ةياور نم ليعامسالل و « هظفلب ثيللا نع .
 دقو < هل لاق » ىنيمشكلا ةياور ىف ( ىنب اي : لاق ةمرخ ءابآ نا ) هلوق . ظفلا اذه ريغب نکا ثيللا نع ةيبتق

 «بهالاب ررزم جابيد نم ءابق هيلعو جرن » هلوقو « ريرح نم جورفر ءابقلا باب » ىف ابيرق ثيدحلا.حرش مدقت
 حيي نمل ةجح اذه ىف قبب مل لاجرلا ىلع بهذلاو رب رحلا مرح عقو الف « مجرحتلا لبق عقو نوكي نأ لمتحي اذه
 اک هعيديل وأ هالا هرکی نأب هب عفتنيل هاطعا نوکیف مرحلا مر نوگی نأ لسمتحمو < كلذ نم ایش

 مدقن دقو « ضعبلا ىلع لكلا قالطا نم نوكسيف هدي ىلع ىأ ءابف هیلعو جرغ » هلوق ینمم نوكيو « هریغل عقو
 « ب ىنلا كا رعدأ هل لاق امل ةباورلا هذه ىف هداول هلوق فو « ءىث هقلخ ىف ناك هنأو ةمرخع بلق بهيطت دارآ هنأ

 ناو « ةمرخم ناميإ ةمص ىلع لدي ام رابح سيل هنا ىنباي : هلوقب هاجأف , ىل هعدا ه هلوفا راكنالا ضرعم ىف
 ةياحصاي هفطات نسحو ما ىنلا عضاوت هيفو . قلخلا ءيس ةنأب فصو دق ناک

 باقا مئاوخ سیساپ -- 8
 و

 لاق نرم ب ديوس نب ةيواعم تممس لاق ملم نب ”ثمشأ انثادح ةبمش انثدح مدا اش - ۳

 : لاك وأ - به لا مماخ نع یہ * موس نع لب یا اناس » لوق امهنع هللا "یضر بزاع نب ءاربلا تره

 مولا رصنو « میل راربإو « یعادا ةباجإو « مالسلا درو « سطاملا تيمشتو « زانجلا عابتاو « ضیرلا

oR":ن ریش نع سنأ نب رضنلا نع ًةداتق نع ”ةبعش اين دح دغ انثدح راشب نب دمع ی —  

 نع ”ةبعش ان ربخآ و رم لاقو . « به قا مخ نع ىهن هنأ لب ىبلا نع » هنع ا یضر ةر ره ىلأ نع كيهن

 0 ۱ 1 ثم . . اريشب عمس رضا مس ةدانق

 نأ هنع هللا ىضر هللا دبع نع » عفان ىنث"دح لاق هللا ديب نع ېم ان دح "دادم شرم - ۰۵

 “رم اعاخ ذختاو هب یرف « سايلا م ذختاف « هفك لب ام هصف لعَجو بهذ نم ًاعاخ ذختا لي هلل لوسر

 « ةضف وأ - قرو
 [ ۷۳۲۹۸ ۰۱ > ۰۸۷۱۰ هولال# > ۰۸۷ > ۰۸۱٩ : ىف هفارغأ - ۵۸70 ثيدحلا |

 البو ‹ اولا لدب .ايب متایخ ىلعو « .اي الب متاوخ ىلع اضيأ عمجيو . متاع عج (بهذلا متا وخ باب ) هلوق

 « ماشخ ءاخلا ردك عم فلالا ىلع امم دقتب و « ناتمضاو امهو اهرسكو ءاتلا حتف : تاغل نام متال فو. اضيأ ءاب

 ۱ فلأبو 2 مخ ةانئملا نوکس عم واولاو ءايلا فذحم و . موتيخ واو اهدعب ةانثملا مضو ةيناتحتلا نوكسو احتفب و

 ىلوآلا فاالا فذح و 6 مايتاخ ةروسكملا ةاشاا دل ةمن ات ةدايزبو ۰ ماناح هال لا ىرخأو ءاخلا دعل

 ۱ : وهو تبي ىف امج دقو « ماتيخ ةيناتحنلا ميدقتو



 سابلا باتک ہہ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۹۹

 ماتیخو موتیخو مايناغ م  اتخو متاح منح متاع ماناع
 ماظن لبق اهاوح ام ايام تسظتنا مالا تافل دع مظأ ذخ ۱ : هبقو

 ماتا رشماا ما سايقلا غاس اذا و عسات مات حوتفم رهو : اثلاث ییدز مث ۱

 «رمشاب متأخلا هلثمو : لاق زمحلاب نيملأعلا أرق نم ىلع مالكا ىف ذاوشلا بارع] ىف ءاقبلا وبأ رك ذف لوألا امأ
 هب تم ام, صتع ماتخلاو ملا نأ قحلاو « ةمبرأ ىلع ىوونلا مهم نوریشک رصتقاو « لايتجالا ىلع وف ىناثثا اما و
 ٠ :اجرغأ وهو مايئاخلا فاودشنأو , ةتس الإ هيف سيلف هب نيتي ام امأو « هيف نافلا لكس

 امائالا بستكت دعول امايئاخ كادعس نم تذخا

 لاق وأ « بهذلا مناع نع اناهن : عبس نع  هقا لوسر انا » لاق ءارلا ثيدح لوالا : ثيداحأ ةثالث هيف ركذ
 ةيواعم تعم » ءاثمشلا ىبأ ن وهو یاس نإ ثعشأ نع ةبعش نع مدآة باور نم قي رطلا هذه ىف اذك « بهذلا ةقلح و

 ديلولا ىبأ نع زئانجلا لئارأ ىف مدقت و « یماوالا ىلع یهاونلا عدقتب هرکذف « ءاربلا تعم“ لاق نرقم نب ديوس نبا

 . كشپ لو « بهذلا متاح ه هيف لاقو رئايملا ركذ ىهاؤنلا نم طقس نکما « یهاونلا لع ماوألا میدقتب ةبمش ند
 نی صفح نع بطلا ىف هدروآ و . ةلمحتایپنلا هيف قاسي مل نكسا ةبعش نع عيبرلأ نب ديعس نع ملاظملا ىف هددوأو ۱

 ضيرملا ةدايعو زئانجلا ابتا : طقف ةلالث ىماوألا نم ركذو « ةضفلا ةينآ ىهاونلا نم طقس نك ةبمش نع رمع
 برح نب نابلس نع بدالا رخارآ ىف هدروآ و « بهذلا متاع د اضيأ هيف لاتو . قابلا رصتخاو « مالسلا ءاشفاو

 ناجا ف هجرخأو . سدنسلا قريتسالا لدب لاقو . ةضفلا ةينآالو ىسفلا ركذي مل نكل « كلذك ةيبعش نع 0

 ةبعش ةياور ىف قايسلا رياغن نم هدنعام اذبف « بسح مقلا راربإ لعارصتقم ةبعش نع ردنغ قب رط نم روذنلاو
 ثعشالا نع ةناوع ىنأ ةباور نم طقف ةيرشألا ىف هجرخأ هناف اضيأ هدنع ثعشأ نع هريغ ةياور نم امأو « طقف
 قبرط نم ةيلولا ىف هجرخأ اذكهو « بمالا مینارخ نع انا و ه هيف لاقو امان هقاسو ىهاونلا ىلع ماوآلا مدقف
 نع ريرج قيرط نم ناذتتسالا لئاوأ ىف هجرخأو « انه ةجرتلا قءاطملا وهو ءاوس هلثم تعشآ نع صوحالا یا

 رخآ ىف ئروثلا نایفس ةيارر نم سابلا ىف ابیرق مدقت دقو « بهذلا من نع ىهنو » لاق نکل كلذبك ثعشأ
 انمآ » هتياور نم « ءارحلا ةرئدملا باب » فو « ىسقلا نمو رح لا رثايملا نع انان د ادج ارصتخع « ىسقلا بأ د

 ةينآ الو بهذلا متاع اهم ركذي لف عهس نع اذاهثو » سطاعلا تیمشتو زئانجلا عابتاو ةدايعلا اهنم ركذف « عبسب
 باتک باتکلا اذه ابمظعمو امك امأ ىف تحرش دف تايهنملا اماف ۰ هدنع ثيدحلا اذه قرط عيج هذبف « ةضفلا

 ىتأيو : اهماب ىف اهنم ةدحاو لك ركذنف ساوالا امأ و « ةيرشالا باتک ىف ةضفلا ةينآ ىلع مالكلا مدقتو ۰ سابللا

 حتفب ( كيمخ نب ريشإ نع ) هلوق ؛ ةريره نآ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . ىلاعت هقا ءاث نإ بدالا باتكى ارطسپ
 مالكلا ف ( بدذلا متاغ نع ىن هنأ ل ینا نع هلق .اوس هنزو نونلاب كيهنو « ةمجعملا رسكو ةدحوملا

 داتسالا اذه قاس «ةيعش انأنآ د قوزرم نبا وه (ورمع لاتو ) لوق . بمذلا مناخ سبل نع ی : هریدقت فذح

 تم رضا عامر هلبق ىذلا هئسملا ىف روكذملا كلام نب ىنأ نبا رهو رضنلا نم ةداتق عام نایب نم هيف امل

 بلاغ نب دمع نع هفنصم ىف غبصأ نب مساقو یشاقرلا ةبالق ىبأ نع هح ىف ةلاوع وأ هلصر دقو كيهن نب ريشب
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 ىبأ ةياور ىف اضيأ ثيدحلا اذهب رضنلا نم ةداتق عامب حيرصتلا عقوو « هب قوزرم نب ورم نع امهالک برح نا
 ىلع یبنااو مالا نع فاحصلا رابخا : ديعلا قیفد نبا لاق . كلذك ليءامسالا هجرخأو ةعبش نه ىنلايطلا دواد

 ناتو اذكب ب هللا لوسر انمآ هلوق يناثلا . اولعفت ال وأ اولمفا هلوقک ةذيصلاب یی نأ ىلزالا : بقارم الت

 .«لرمأ ماب سيلام نظ نوكي نأ لابتحال امنع لزن امو, ايبتوارمأ هب لمملا ىف ىلوالا ةبترملاطوهو اذك نع
 . ءانبلا ىلع انيهنو انممأ ةثلاثلا ةبترملا . ةغل ظافل لا تالولدع هتفرعمو هتلادعب معلا حوجرم لامتحالا لذه نأ الإ

 ماخ نع یهلاف اذه ررقت اذاو « غایب ىنلا ريغ الا نوكي نأ لامتحال امنع تلزن امإ و « ةيناثلاك یهو لووجملل

 ٠ ىبأ نبا جرخأ دقو : تلق . ءاسنال هتحاب] ىلع عاجالا لقن دقف , ءاسنلا نود لاجرلاب صتخ هب متختلا وأ بهذلا

 . اعد مث« هلع ضرعمل هناو هذخأف « بمذ نم متاح أف ةيلح ل ىنلل ىدهأ ىشاجنلا نا د ةشئاع ثيدح نم ةبيش

 ؛ هيلع رمالا رقتساو ة الا لوق وهو « مرحتلا ىهنلا رهاظو : ديعلا قيقد نبا لاق « هب لحت : لاقف هتنبا تنب ةمامآ

 هفابت مل هنأ هبشالاو 5 ذوذشف بهذلاب هم نم مرح نب ورع نإ د نب ركب ىبأ نع لقن امو : ضادع لاق

 مءاخلا اذم نآ امأ » دومسم نبا هل لاق دقو بابخ نع هيف ىور ام اذكو « هفالخ ىلع نوم هدمب ننانلا هيف ةنسلا

 مهضمب بهذ دقو : لاق . عجر هغلب املف « ىهنلا هغاب ناکام هاکف, مويلا دعب لع هارت نل كنا : لاقن ؟ قاب نأ

 ینعتقب اذسه : ديعلا قیقد نبا لاق « رب رجلا ىف كلذ لشم لاق اك مرح ال هيزنت ةهارك هورکم لاجرلل هسبل نأ ىلا

 .. امتاع ةلوكف صو رابتعا نم دب الو < ميرحتلا ىلغ عامجالاب لوفلا ضقاني وهو « معرحتلا ىف فالخلا تابثا

 « ميرحتلا ىلع هدء١ عاجالا رقتساو ضرقنا ةيزتالا ةهاركب لئاقلا نوکی نأب نکس نيمالكلا نيب قيفوتلا : تلق

 ليعامسا ىبأ نب دم قيرط نم ةريش ىبأ نبا هجرخا ام كلذ نم «بهذلا متاغ سبل ةباحملا نم ةعامج نع ءاج دقو

 اتميأ ةبيش ىلأ نبا جرخأو « ةعبس وأ ةت ركذو بیبصو هللا ديب ب ةخلاطو صاقو أل نب دعس لح كلذ ئاز هنأ

 نم انعزت : دیسآ ىبأ نب ةزمح قيرط نمو « هو ىفطخلا ديرب نب هللا دبع نعو ةرمس نب راج نعو ةفيذح نع

 . أ نبا جرخأت « ىهللا ىور ىذلا ءارباا نع هاچ ام كلذ نم درو ام برغأو « بهذ نم متاع ديسأ ىبأ ید

 . هجرخأ هون قع) نآ نع ةبمش نعو « بهذ نم اعاع ءاربلا لع تبار » لاق رفسلا ىبأ نع حح دنسإ ةبيش

 مق : لاقف بهذ نم امتاغ ءاربلا لع تيأر » لاق كلام نب دمع قيرط نم دحآ جرخأ و « « تايدعجلا » ف ىوغبلا

 وبف حض ولو « كاذب سيل هدانسا : یزاملا لاق « هلوسرو هقا كاسك ام سبلا : لاقف هيندل أذ اق جتك هللا لوسر

 < هنع هتمص ىلع قفتلا یهللا تید> ىور دقو « مب ىلا دعب هسبلام ءاربلا دنع خسنلا تبث ول : تلق ۰ خوسنم

 « هلوسرو هقا كاسک ام سبلا هلوق نم هل ةيصوصخلا مرف وأ هب زنا ىلع هلح نوكي نأب امإ هلمفو هتياور نيب عماف

 سانلا ناك ودمحآ ةياور ىف عقو هنآ ىناثلا لاتحالا دیژی و . یمن هغلبی مل ءاربلا لعل : ىزلحلا لوف نم ىلوأ اذهو
 ین ومآ فيك : لوقب مث ثيدحلا اذه مهل رکذیف ؟ ري هللا لوسر هنع یه دقو بمذلاپ متتت ل ءاربلل نولوقب

 ىرهزلا نع سن و هاور ام اضيأ ىبنلا ةةدأ نمو « هلوسرو هقلا كاك ام سبلا ل هقا لور لاق ام عضأ نأ

 هقا لوسر عرقف بهذ نم متاح هدب و ۳ هللا لوسر ىلا لجر ساچ د لاق ةبح هل لجر نع سيردأ یآ نع

 بنا ىف لاق ثيح « برا سيل باب : ىف امرکذ مدقملا ثيداحالا مومعو « اذه قلا : لاقف بیضقب هدي لي
 رعد یمآ نم تاء نم د هعفر ورمع ن هللا دبع تیدحو « امانال لح یمآ لاجر ىلع نامارح ناذه » ريرحلاو



 سابقا باتک ب ۱ ۳۸
 ثيداحأ ثلاث ريع نا ثيدح قو « ىئتاربطلاو دحا هجرخأ ثيدحلا « ةن لا بهذ هيلع هللا مرح بهذلا سبلپ
 هلباق لاجرلا ىلع بمذلا معرحت ىلع هب لدتساو . بهذ نم ناك اذا متاخلا سبل زاوچ خسڏ ىلع هب لدتسي ام بايلا
 امو متاخلا ردق ىف وه ام لوانتي ميرحنلا نأب ديملا قيقد نبا هبقمتو . ليلف وهو متختلا نع یه هريثكو
 عیج ىلا لوانتو « هيلع ثيدحلا نم ةلالد الق هنود وه ام امآف : امهريغو دضعملاو جلمدلاك هقوف
 نم ريرحلا ىف مدقت ام فال « برحلاب 4 قلمت ال هنل برملا هأجاف نإ بهذلا متاع سبل زوحي الف لاوحالا
 برحا ءال ول هناف بهذلا ةيلح نم ةقطنملا وأ سرلا وأ فيسلا ىلع ام فالخيو « برحلا ببسب هسبل ىف ةصخزلا
 ثيدحلا . متاخلا فالخم برا تاقلمتم نم هلك هال ضةةنيلف برحلا تتمةنا اذاف فيسلا كلذب برضلا هل زاج
 , دعب هنيب اک هلثم اوذختا یا « سانلا هذختاف و هيف هلوقو « هيلي یذلا بابلا ىف هحرش یت ایس رمع نبا ثيدح كلاثلا
 «قرو نمد هناب هيلي ىذلا فو ةضف نم ه هلوقب هيلب ىذلا ىف مزجو « یرارلا نم كش « ةضف وأ قرو نم » هوقو
 عبرا كلنف نوكسلا عم هلوأ رنک کحو ©2)  ینافصلا یکحو « اهئاكسا زوحيو ءارلا رسكو راولا حتفب قرولاو
 معأ ةقرلاو كوكصملاب صتخي قرولا ليقو « ةدملاو دعولاک واولا لد ءارلاو ةقرلا ةسماخ ةن انو ‹ تاغل

 ةضفلا ماخ اپ - ۲

 لا یضر "رم نبا نع » عفان نع هللا ديب ادن؟دح ةماسأ وبأ انك دح "یوم نب فسوب اڪ - 5

 لوشر دع : هيف شقنو ¢ هفك ب ام ”هصف "لعجو  ةضف وأ - بهذ نم ًامئاخ ذختا لع نا "لوسر نآ أمهمع

 ”سادلا ”ذضتاف ةضف نم ًاناخ نا مث . ادبأ هل ال : لاقو هب "یر اهوذختا دق مآر الف تم سائلا ذختاف « لا
 نرم مقو ىتح « نامع مث« ر۶ م« ركب وبأ هيَ, ىبلا دعب مالا سيلف : رم نبا لاق . ةضفلا متاوخ ت ل 6م ه م 5 4 4 ۳ 2 - ا 0 سا Soom هز ا ٠

 < "سیرآ رثب ىف نامع

 هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع تام نع لس« نب هللا دبع شو # 58517 ۰ تاپ - ۷
 ادب ”سبلأ ال : لاقف هّذبتَف « بهذ نم [ءاخ سباب لق هللا لوسر ناك » لاف اسبنع ها یضر رم نبا
 5 مهمیتا وخ سانلا ذبنف

 كلام نب "سنا ىن”دح ه لاق بامش نبا نع سنوي نع ٿيا انادح ريكس نب ې ص - ۸0۸
 نم بتا وا اومتطصا سالا نإ مث  ادجاو موی قرو نم (ءاخ زا ٹا لوسر دی ىف ىأر هنأ هنع هللا ىضر
 « مهتيتاوّش سابلا حرطف « هعاخ ب لا لوسر حرطف ءاهوسبل و رقرو

 رو

 قر نم ناخ ىرأ : یره زلا نع_رفاسم نا لاقو ٠ "یره زا نع *بيهشو "دایزو كوس ù مهار هیات

 « نانل ميرأ كلن » دمب هلوق لیلدپ « هارلا أ « اپحتخ » ظنا منو. لماو : قالوب ابا عم كف ؛ )هاب ض ای. (۱)



 ۳۹۹ ۰۸۹۸ - هو( كيذحلا

 . یرملارع نبا وه ( هللا دیبع) هلوق ۰ لوالا : نیثیدح هيف رکذو . هبل زاوج ىأ ( ةضفلا متاع باب ) هلق
 نطاب لپ ام » لوقو . ءذختاف اظوصم هدجو وأ « هسبلف خبصف هتخایصب سآ هذختا ىنمم (بهذ نم امناع ذختا) هلوق

 شقنو ه هوقو « هسبل اذا ایرق ىئأيس اک عفان نع ةر وج ةياور ىف داز « هفک نطب » یمشکلا ةاور ىف « هفك
 نأ لمت ( هم سانلا ذخناف ) لوق . ههقنب مآ یا شقنو « ةياكحلا ىلع عفرلاب هيف اذک « هللا لوسر د هيف
 هلوقو ٠ ذادتالا قلطا نوكي نأ لمتحم و « ةروكذملا شقنلا ةروص ىلع ةن و كو ةضف نم ةنوك ةيلثملاب دارلا نوكي

 تشك ىلا : لاقف هيلع ىنئأو هللا دم يملا قرف » عفان نع ةيربوج ةياور ىف عقو « اذبأ هسبلأ ال لاتو ةب ىرف »
 ههرک نوكي نأ لمتحم اذهو ,لعف ام ىردن الف ءةب ىرف و دايز نب ةريغملا ةباوز قو « هسبلآ ال ىناو « هتعنطصا
 سبل ميرحت تقو فداصو بهذ نم ةنوكل نوكي نأ لهتحم و ؛ هبلب موهز نم ىأر امل وأ« ةكراشملا لجأ نم
 هللا لوسر ناك د ظفلب ؛ بابلا اذه ىف ةرصّخلا رمع نا نع رانيد نب هللا دبع ةياور اذه ديؤيو « لاجرلا ىلع بهذلا

 دايز نب ةرينملا ةباور ىف « ةطف نم امتاغ ناو , «وفو ءادبأ هبل ال: لاقف هذينف ؛ بهذ نم امت اع سبلي ركع

 هبدح ىف ركذي مل( ةضفلا ميتا وخ سانلا ذختاف ) هلق . « هقا لوسر دمع و هيف شقني نأ ىمأف ةضف نم متافمب سا مث

 سولف رمع نبا لات ) هلوق . سأ ثيدح ىف كلذ ىتأبسو ؛ ةيهارك الو اعنم ةضفلا مقا وخ سانلا ذاخنا ف رمع نیا

 ءارلا رسکو ةرمملا حتفب ( سيوأ رب ىف نامند نم عفو ىتح « ناهثع مث رمع مث ركب وبأ - یی ىنلا دعب  متاخلا

 ةياور نم ابرق « متاحا شقن باب و ف ىقأيسو « ءابق دجسم نم برق اب ةقيدح ىف یهو ؛ ميظع نزو ةلمبلا نيسل ابو
 « بيترتلا اذه لثم نايثعو ربع ركذو « ركب ىبأ دي ىف دعب ناک مث , ظفاب یرمماا هللا ديبع نع ريم نب هللا دبع

 ىلع سلج نایثع ناک الف » هيف لاقو هوحن سفأ ثيدح نم ءرطسأ ةلالث مجالا شقن لمحي له باب م ىن دعب ىتأيو ٠
 ثيدح ىف عفوو . اقفنا مث « نیس تس نامثع دب ىف ناک مث هفنصأأ دذسإ ىراصنالا نع دعس نا داز «سیرآ رپ

 ناثع ذختاف ١ رع نبا نع هرخآ ىف ةدايزلا نم عفان نع دايز نب ةريغملا قیرط نم ىناسفلاو دواد ىبأ دنع رع نا

 ىف دعس نبا دزع نیما نب ىلع لسرم نم دهاش هلو « هب متختي وأ هب م ماع ناكف هللا لوسر دم هيف شقنو اماخ

 هصف لع » هلوق ىلا عفان نع ردع نب هللا ديبع كبد وح لسم دنع ا بويأ ةاور قو « تاقبطلا

 ةبسن نايثع ىلا هطوقس ةبسن نأ لع لدي اذهو « سيرأ رثب ىف بيقيعم نم طقس ىذلا وهو » لاق « هفك لپ ام
 طقسف هي ثيعي ه هیش ىف ركسفم وهو هدب ىف رمتسا و اتیش هب متن بيقيعم نم هيلط ناع نأو ؛ سكملاب وأ ةيزاجم

 دايز نب ةرهفما قيرط نم قاسنلا جرخآ دقو « سنا ثيدحل قفاولا ره لوالاو . هنم طقسن هيلا هدر وأ رثبلا ىف ۱
 "راصنالا نم لجر لا هعفذ هيلع ترثک ايلف هلع نم نينس تس نايثع ذب قو ه هرخآ ىف لاقو فید اذه عفان نع

 هلوق . رص نبا ثيدحل ةيناثلا قيرطلا . « دجوب لف سلاف « طقسف ناثعل بيلق ىلا یراصن لا جرت . هب مخي ناكف
 یروگلا نايفس هاودو « دانید نب هقا دبع نع كلام هاور اذنك ( هذبثف بهذ نم اعاخ سبلب 7 هللا لوسر ناك)

 دحأ هجرخأ اذكو ٠ ماصتءالا ىف ىنأيسو ۰ املبق ی سا عفان ةياور و هفاسو هنم متأ رائيد نب ها دبع نع

 . لبالا ديدي نبا وه ( سنوي ) هلوق ؛ یناثشا ثيدحلا . .رانيد نب ها ديع نع رفعج نب ليعامسا ةياور نم فاسنلاو

 اهوسبلف قرو نم يتاوخلا اوعنطما سانلا ناو ءادحاو اموي قرو نم امتاخ مر هتالوسد دي ىف ىأد هنا )هلو

 ناخیشلا قفتاو ء سنآ نع یرهرلا ثردحلا ىور ام | مہمبتاوخ ساناا حرطف , «:اع مچ هقا لوسر حرط)
۳ 



 سابقا باتک - بب ۳۲۰

 هثم نمانلا ذاختا ببب مب ىنلا هحرط ىذا متاخلا نأ فورملا نآل  طلغلا ىلإ هيف بسن و هقیرط نم هج رخت ىلع :

 نم مو اذه ثيدحلا لهأ عیمج لاق : ضابمل امي ىوونلا لاق « رمع نبا ثيدح ىف هب حرص اک بهذلا متاع زه امنا
 _.اهدحأ : ةثالث ةيوجألا لصاحو : تلق . ىتأيس اک هلوأت نم مهنمو « بهذلا متاح الا ناك ام حورطملا نال باپش نبا
 له قرو نم امتاع ذخنا ةنأ هليوأت نوكي نأ یغینیف اظوضحم ربا اذه ناك نا : هاس نأ دعب لاق هناف ىليعامسالا هلاق

 هيلع شقن و هذختا ام كلذ دعب ذختا مث هب اومر ىتح هب یر هوذا املف , هلثم هريغ ذختي نأ هركو ناولالا نم نول
 منا ىلا جاتحا اف« هب ىمر هيف سانلا هی ايلف ةنيز هذخنا هنأ اضيأ ىليعامسالا هيلا راشأ اینا « هب متخيل شقن ام

 ملاح نم رهاظلاو : لاق  فلکتم ةنأ ركذو « بلبملا لوق ک.ح نأ دمب ىربطلا بحت مزج اذهب و , هب متخيل هذخنا
 باوج قأيسو ؛ كلذ رمتساو هب منا ىلا ةجاحلل كلذ دعب هسبل مث : اوحرطيل همتاع حرطف ةنيرلا اهوذختا مهنأ

 ' نيرعلا دبعو تباثو ةداتق باور باش نبا فلاخ : لاطب نبا لاق اهنا اث . « متاخلا ذاخنا باب » ىف كلذ نع قجبلا
 یرهزلا مو ناو « ةءامجلا کلا بج وف «هدعب ءافاخلا هب متي لس ىثلا دي ىف رقتسا ةضفلا متال نوک ىف ببهص نبا

 نأ لمتمي هنأ كلذو « ربظأ مولا ناك ناو مولا هنع نی ام بابش نبال لوأتي نأ نكمي دق بلوملا لاق نكل « هيف
 ىلا بتكلا ىلع تا نع یفتسی ال ناك ةنأ لیلدب ةضفلا متاح عنطصا بهذلا متاع حارطا ىلع مزع امل نوكي
 متاخ كلذ دنع حرطف هلثم | هنطصب نأ سانلا دارأ ةضفلا متا سبل ايلف ؛لامعلاو ايارسلا ءارمآ نم مريغو كولملا
 شذخ هنأ عم برقا ىل.عامسالا هلاق یذلاو«با وا اذه یهو نخ الو : تلق  بهذلا مناوخ سانلا حرطن بهذلا

 عملا نكمب مهضعب لاق : الئاق لاطب نبا لوق نم اومن ضايع لقن دقو . نیت قرولا متاخ ذايمتا مزاتسپ هنأ هيف

 ٠ حرط مث هتحاب] اولميل مويلا كلذ ىف سانلا هارآ هبل الف ةضف متاخ ذختا بهذلا متاح مرح ىلع مرع ال ةثأب
 « مهميتاوغ اوحرطو همتاخ حرطف,هلوف نوکیف ؛ بهالا نم مهمين اوخ نسانلا حرطف هع رحت مهلعأو بهذلا متاخ
 مل ناو بهذلا متاح « مهمیئاوخ اوحرطف همئاخ حرطف و هلوق ف فوصوملا لمج هنآ هلصاحو . بغذلا نم ىلا ىأ
 اذه لمتحتال باهش نبا ةياور نأ ىلا راشأ مث . ةلمج ةياورلا تاج ول نأ غوسي اذهو : ضايع لاق : ركذ هل رجب
 : لاق . هعنع ام ثيدحلا ف سياو « حيحصلا ليوأتلا وه اذه : لاق ليوأتلا اذه یضت راف ىوونلا اما ۰ ليوأتلا
 مآ لمتحیف « ميميتاوخ اوحرطف همتاخ حرطف , لاق مث « اهوسبلف قرولا نم ميناوخلا سانلا عنصف » هلوق امأو

 بهذلا يتاوخ ممم تیقب و ةضفلا ما وخ مهسفنال اوعنطصا ةضف متاخ هسفنل عنطصي نأ ديرب مقلب هنأ اولع ام
 سيل ةنأب ینامرکلا هديأو .ها اوحرطو اولدبتساف بهذلا متاخ حرطو ةضفلا متاخ لدبتسا نأ ىلا هم اخ هغم قب اك
 شقن هيلع شقا ام ىلع وأ بهذلا ملاح ىلع لمحیف « قلطم وه لب قرو نم ناكحورطملا ماخلا نأ ثيدحلا ىف
 ةدايز الو دييخت هف سيل اهعبار ابجو لمتحم و : تلف . ىرارلا ميهوت زوحي ال عملا نكمأ اميمو : لاق « همتاح

 ءادبأ هسبلآ ال » لاق كلذلو هحرطف همي رح عوقو قفاو هيف سانلا عبلاتت الف ةئيزلا بهذلا متاع ذختا ةنأ وهو ذاخنا
 متاحا ىلا جاتحا مث + هلبق بايلا ىف مدقأ اک بهالا مناع سبل نع یاب حرصو « هل اعم مهميتاوخ سانلا حرطو

 كلت سالا یر ىح دی یرف كلذ ىف اضرآ سانلا هعبتف مر هجا هيف شقن و ةضف نم هذخناف هما لج3

 ىلا عجد اهم مهمبتاوخ تمدع ايلف , كارتشالا عوقوب هما شقن ةحاصم توفت الل هعا ىلع ةشوةنملا مارا

 ىف ابيرق یابس اک سنأ نع بیبص نب ريزعلا دبع ةياور ىف هلوق كلذ ىلا ریشبو ‹ ذب متخم راصف هب صاخلا هما
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 ضعب وأ ىلا هغلبي مل نم ضب لعلف ءدحأ هيلع شقني الف ادقن هيف انشقن و اعاخ انذخنا ان]» رصنخلا ىف متاخلا باب

 هبشآ نم ابضغ هل هحرط نوكيو عفو ام عقوف اوشقن و اوذخا هوحنو قفانم نم ناميالا هبلق ىف خسرب ل نم هذلب نم

 هدب ىف هآر دنا هتباور ىف ىرهزلا لوقو . عا هللاو ادج ارصتخع ىتامركلا كلذ ىلا راشأ دقو ٠ شقنلا كلذ ىف هب

 : لاق ؟ اعاخ علل ىنلا ذأ له سنأ لثس د دیح ةءاور ىف دعب ىذلا بابلا ىف هلوق هضراعي الو , كلذ یانب ال اموي

 يللا كلت ىف كلذك هآر هنأ ىلع لمح هناف « «ءاخ صيبو ىلا رظنأ یناکف - لاق نأ, ىلا  ءاشعلا ةالص ةليل رخا
 دايز ن ةريغملا قب رط نم ىن اسلا ا امامأو . لعأ هللاو مويلا كلذ رخآ ىف هو رط م ابمو ةيقب هد ىف رمتساو

 دو اب سنأ ك تبدح نيب و هنبب عمجیف 8 مايأ ةثالث هسنلف بهذ نم اعاخ 2 ىنلا ذخا » ر ع نا نع حفان ن .”

 اموب هلوقف « بهذ نم متاع باوصلا ناو ومس « قرو نم متاخ د ا فرا دح يف ۍرهزلا لوق نإ انلق نإ : نب ىمأ

 انمجو ايف موال نأ االق ناو . سيلا ةدا فرظ « مابآ 2ال؛ رمع نبا لوقو « ىبللا ةدملال سنأ ةژرا فرظ ادحاو
 اموب تناك لوالا قرولا مناخ سبل ةدمو ء اذه ريع نا فیدح ىف اک مايأ ةثالث بهالا متاخ سبل ةدف مدقق اب

 نأ ىلا رمتا و ةضفلا نخ سیاف داع مث « هشقن ىلع اهوشقن ىنلا نا وخلا ساناا یر ال مث سنآ ثيدح یک ادحاو
 یقدلا یرم رلا وهو دهس نب ميهار  ةمباتم اما ) ىرهزلا نع بسءهثو دايزو دعس نب مهاربأ همبات ) هلوق ۰ تام

 ةمباتم امأو ‹ ظفل ضعب ىف الإ ةفلاخم ال ديرب نب سنوب ةباور لشم هقیرط نم دواد وأو دا و له اماصوف
 اضيأ دواد وأ اهلا راشأو اضيأ لسم اباصوف - نیلا مث ةكم ليزت یناسارخلا نمحرلا دبع نب دعس نبا وهو دايز

 اهلا راشأو كلذك نعامسالا املصوف بيعش ةعباتم امأو . « اومنطصا و | وب رطضا د لاق نکل كلذك هنع هظفاو

 ةياور نم لصأ ىف هرأ مل قيلعتلا اذه (قرو نم امتاغ ىرأ : ىرهزلا نع رفاسم نا لاقو) هلوق . اضيأ دواد ربا
 نغ ريفع نب ديعس قب رط نم ىلبءامسالا هلو . اضيأ دواد وبأ هيلا راشأ دقو « ىنسنلا الإ نیقابلل تب اث وهو رذ ىنأ

 . «ىرأ» ظفل هيف سیل و كلذک سن نع بارش نبا نع .رفاسم ن دلاخ نب نمحرلادبعوهو  رفاسم نبا نع تا

 هقاس مث « قیته ىبأ نباو ةبقع نب یسوم كلذك بارش نا نع اضیآ هاور : ليعامسالا لاق ء یراخبلا نم اک ف

 ءادستقالا ىلا ةءاحصلا ةردايم بايلا ییدح ىفو . دم نب هاربا ثيدح لثم لاق امجع لالب نب ناياح قب رلع نم
 الاو ثروي ال ° هنأ رمع نبا ثيدح فو . هنم اوعنتما هرکنآ امممو هيلع اورمتسا هيلع رفآ موف ل هلامفأب

 عفتفمل مامالا لفتنا ملاصملا لام نم ذختا مناخلا نوكي نأ زارجل رظن هيفو « ىووغلا لاق اذک « ةثرولل هما عفدل

 اذإ لالا ريسي نأ هيفو . هعبص] نم ريبكلا همزن اذإ نيمأ دب تحت هب تخم ىذلا مناخلا ظفح هيفو . هل عنص ابق هب
 لاح ءیشلاب رییلا ثيعلا نأ هیفو « یاس تم هيفو ؛ ري خلا لهأ رثأ نم ناك اذا ايس الو هيلط لمم ال عاض

 هيف بيع ال ركفتلا

 مالا صق بيس -- ۸
 ىلا خم له :”سنأ ليس » لاق "ريح ا اور نب ديزي انربخأ نادبع شرم - ۰

 صوبو ىلإ EE لبف مث « ليا رطش ىلإ ءاثملا ةالص با رخأ : لاف ؟ اا هر

 «اهوترظتنا ام ةالص ىف اولازت مل نل کنناو « اومانوا رص دف سالا نإ : لاف « همئاخ
 یراا مه ه ۱ جو س م
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 ىلا نأ هنع هللا یضر سنا نع » ثدحي (دیهت تمم .ااق تعم ان ربخآ قاحسا او - ۷۰

 « وللي ىلا نع ًاسنأ م ”ديح یئدح : بويأ نب ىحب لاقو . « هنم هصف ناکو ‹ ةضف نم اخ ناك للي

 مهضعب دازو ةغل هريغ ابتبئآ و اهرسكت ةماعلاو ءافلا حتفب صفلا : ىرهوجلا لاق ( متاخلا صف باب ) هلوق

 رخآ : لاق ؟ امتاخ ب ىثلا ذختا له : سنأ لثس د دي ثيدح ركذ مث « ثلثا ىف كلام نیا ىرج هيلعو مضلا

 هرخآو ةدحو« « صيبو » هلوقو . ةالصلا باک نم تيفاوملا ف هحرش مدقن دقو . ثيدحلا « ءاشعلا ةالص ةليل

 سنأ نع ةداتق ةاور نمو « هقبر » ظفاب بيهص نب زی ملا دبع ةياور نم ىتأيسو « ىنعمو انزو قيربلا وه ةلمهم
 سم هجرخآ « یرسیلا هدب سنأ عفرو » هرخآ ىف سا نع تباث نع ةلس نب دامح ةياور ىف عقوو « هضايب » ظفلب

 ىف ( ةدف نم همت اخ ناكر ةيناثلا قيرطلا ىف هلق . « ىرسإلا هدي نم رصنخلا ىلا راشأو » ىرخأ ىف هلو  قاسنلاو

 هجرخأ ام امأو ‹ ةضف نم هلكهأ ىف صن اذبف ( هلك ةضف نم ) ديمح نع ةيواعم نب ريهذ قيرط نم دواد يأ ةباور -

 هيلع ايولم ديدح نم علم ىنلا مناخ ناك د لاق هدج نع بيقيعم نب ثراحلا نب سابا قي رط نم ىتاسنلاو دواد وا

 دقو « ددعتلا ىلع لمحيف هيلع انیمآ ناك ىنعي « يب ىنلا متاخ ىلع بيقيعم ناكو : لاق , یدب ىف ناک ام رف ۰ ةضف

 نأ ريغ « ةضف هيلع ايولم دب دح نم ناك ب هللا لوسر مئاخ نا « لوحكم نع السم ادهاش دعس نبا هل جرخأ

 4 ديعس نب ورمج نب دیعس ةياور نم اثلاثو 5 هرخآ ىف ام نرد هلثم ىمخنلا ميداربا نع السيم رخآو « داب هصذ

 « هحرطا ؟ اذه ام کب هللا لوسد هل لاقف ؛ متاخ هدب قو ىتأ -"صاملا نبا ىنعي - دیفس نب دلاخ نا ز صاعلا
 هجو نمو  هسباف هذخأف لاق < هللا لوسر دمع : لاق ؟ هشقن اف : لاق . ةضف هياع یولم ديدح نم متاخ اذا هحرطف

 باب , ىف ةظفا ركذأسو < ديعس نب دلاخ ىخأ ديعس نب ورمع) ىرج كلذ نأ روكذملا ورع نب ديعس نع رخآ

 قيرط نم نتسلا بادصآ و لسم هجرخأ ام هضراعي ال ( هنم هصذ ناكد ) هلوق ۰ رطسأ ةثالث متاخلا شقن ل٠ له
 لمع نأ امإ هل , ايشبح هصق ناكو قرو نم و ىنلا مناخ ناک و سنآ نع بامش نبأ نع سن وب نع بهو نبا

 اقیقع وأ اعزج ناك وأ « ةشبحلا نول ىلع وأ « ةشبحلا دالب نم ارجح ناك ىأ یثبح هلوق ىنعف ذمنيحو ددعتلا ىلع

 ةفايصلا ام] هيف ةفصا ةشيحلا ىلا بسنو هنم هصف ىذلا مد نوكي نأ لمحو « ةشبحلا دالب نم هه قوی دق كلذ نآل

 تيقاوملا ق مدقت دقو« سا نم هل ديح عام نايب قیلعتلا اذهب دارأ (لا بونآ نر يحي لاقو ) هلوق . شقنلا امإو

 هجر ىذا بابلا نم ثيدحلا اذه سيل : لاقف لیعامالا هضرتعا دقو . دملا هقو هلمو نم ترکذو. اضيأ اقملءم

 نكمل : تاق . ةقلح وف صف الب ناك ناف « صف هل ناكاذإ الإ امتاخ ىمسي ال هنآ ىلا راشأ هنأب بيجأو « ءىش ىف

 هل ناك اذإ الإ متا هل لاقي ال هنأ معز نم ىلع درلا دارأ هلماف « هنم ناك متاخاا صن نأ بابلا ىف ةين املا یت رطلا ىف

 ةقلح انا جلي هقا لوسو خاصف» سم دنع سنأ نع ةداتق نع سيق نب دلاخ ةياور ىف نأ هدیژرو  هریغ نم صف
 ةيناثلا ةياورلا ىف نيربتلا ىلع لو لوالا ةياورلا ىف لاسجالا نأ ىلا راشأ هنأ یل رپافز یذلاو « ةضف نم

 ديدملا متاخ سیساپ - 9

 1 وقي المس مم هنأ هی نع مزاح یا نب زيزملا "دبع انثدح لس ی لا 2 شم - ۸۷۱
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 اهماقم لاط الف ؛ بوو رظتف «الیوط تماقف . ىسفن بم تاج , تلاقف مب یبلا ىلإ اما تءاج »

 بهذف ٠ رظنا : لاق . ال : لاق ؟ اب دص ”ىش لادن : لاق ۰ ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهنجوز : لجر لاقف

 لاو ال : لاق عجر مع بمذن 9 دج نم (تاخ ولو سلاف بهذا : لاق ٠ اش تو "نا لاو : لاقف عجر من

 سل نإ تلراز] : ل ینا لاقف . ىرازإ اقا : لاقف « ءادر رهیلع ام راز هياعو . دیدح نم (ةاخ الو

 ب ینا آف «"سلجف "لجرا ین« ی هنم اهيلع نكي هتسبل "نو ءىش هنم كيلع نكي |
 راف یوم

 ایکتکلم دق : لاق - اهددع ركوسلا - اذکو اذک "ةروس : لاق ؟ نآرقلا نم مام : لاقف « عنف هب

 « نآرفلا نم كعم ام

ق ىذلا بابل ىف هيف درو ام ترکذ دق ( ديدحلا مئاخ باب ) هلوق
 ىلع كلذ نم ءىث هدنع تبثب | هن اکو ؛ لب

 ةياور نم نابح نبا هححصو نتسلا باعآ هجرغأ ام امأو . هتفص ىلع ناك ام سبل زاوج ىلع ةلالد هيفو « هطرش

 دجأ ی ام : لاقف هبش نم مناخ هيلعو مب ین ىلا ءاج الجر نا و هيبأ نع ةديرب ن ها دبع
 ؟مانصالا جر كنم

 نم هللا لوسر اب : لاقف . هحرطف ؟ راثلا لهأ ةيلح كيلع یرآ ىلام : لاقف ديدح نم مناخ هیلعو هاج م . هحرطف

 اهدمإ ةيئاتحتلا نوكسو ةلمبملا حتفب ةبيط وبأ هدنس قو ءالاقثم همتت الو « قرو نم هذغتا : لات ؟ نفخ .یش ىأ

 2 نایح نا لاقو ٠ هب جن الو همی دوس بتك ىزارلا متاح وأ لاق « ىذورم ا سم نب هللا ديع ها ةدح وم

لوح ناک ام ىلع علل لح اظوفحم ناک ناف 6 فلاضو ءیطخ : تاقثلا
 «راجحالا باتکد یف ىشافيتلا لاق دقو 0 ارم دی 

 ىف دعس نب لوس ثیدح ركذ مم محلا ىف ةرياذملا ديؤي اذبف < ةضف هيلع ىول اذا ناطبشال ةدرطم ذالوفلا متاخ

لدتسا « دیدح نم اعاخ ولو سلاف بهذا » هيف هلوق و ةبها وا ةصق
 هيف ةجح الو « دردجلا متاخ سبل _ رد یه هب 

 ام اخ ولو» هلوقو ٠ هتميقب ةأرملا عضتنتل هدوجو دارأ هنأ لمتحیف ؛ سبللا زاوج ذاخمالا زاوج نم مرلب ال هن

 ديدسحلا متاخ جورخ موتي نأ ىشخ هنأك دجو امهم ساتلاب هسأ ال هناف , هيلع قامسلا ةلالدا با وا فوذحم

 نم اعاخ الو « هقاو ال لاقن ١ باوجلا ىف هلوق و ؛ املبق اف اهدعب ام لوخدب ةرمشلا 2 اب هلوخد دك اف هتراتل

 یرخالا قیرطلا ىف هب حرص دقو « دجأ | ریدقت ىلع بصتنا « دي دح

 مالا شق بیس - ۰

 ىضر كلام ن سنا نع » دات نع ديس اید میز نب 6 ارح ملا ۲ اش - ۲

 .اباتك نولبقیال مهنإ : هل لوقف مجاعألا اا وأ - طهر ىلإ بتکی نأ دارأ لک هللا ین "نآ هنع لا

 - صيصجب وأ - صيبوب ىنأكف . هللا لوسر دمت : عقل ةضف نم اتا هيام ىبلا ذا « متاخ هيلع الإ

 ۱ « هفک ىف وأ « لب بلا عّبصإ ىف تام

 1 ضر رغ نیا نع » مفذ نع هللا دیبا نع رو نب هلل دبع انربخا مالس نب "دم قرر - ۳
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 لعب ناک مل ءركب ی شي ىف "دم ناک مث ؛ هي ف ناكر « رفرو نم اما چھ هللا لوصر ذففا : لاق امهنع
 ا لوسر دمي : هلثقن « سيرأ رعب ىف دمإ مق یتح « "نا ردي ىف دعب ناك مث « ارم ري ىف

 دمعسو داح نأ وه ( ىلعالا دبع انثادح ) هلق « سنا نع امهدحأ : نيثيدح هيف ركذ ( مناخلا شقت باب ) هلوق
 ف ( مجاعالا نم ) هلوق . یوارلا نم كش وه ( نمانأ وأ طهر ىلا بتکی نأ دارآ ) هلوق . ةب ورع ىبأ نبا وه
 اهر رق نأ دهس نا دنع سواط لسم ىف ( هل لوقف )هلق ۰ « مورلا ىلا » باب دعب ىثأب اك ةداتق نع ةبعش ةياور
 دمج هللا مدب و نیریس نبا لسم نم دعس نبا داز ( هللا لوسر دمج هشقن ) هلوق ٠ یر ىنال كلذ اولا نيذلا م
 ىبأ نب لابو یضنا يهارباو ىرصبلا نسحلاو س واط لسرم نم هدر وأ دقو « ةدايزلا هذه ىلع عباتي مو « فا لوسر
 رمعم نع قازرلا دبع هجرخأ ام امأو « رص نبا ثيدح نم بابلا ىف عقو اذكو « ةدايزلا هيف سيل مريغو دما
 : رمعم لاق دسأ لاثمت هيف هسبلب ناك ےب هلا لوسر نأ معرف اهتاخ محل جرخأ هنأ ليقع نب دع نب هللا دبع نع
 اذا فيكف درفنا اذا هب جاجتحالا ىف فلتخم ليقع نبأ نال ؛ فعض هلاسر] عم هيفف ‹ هبرشف انب اع ضعي هلسفف
 , ىوارلا نم كش ( هفك ىف وأ قلب ىنلا عبصا ف ) هلوق ۰ یبناا لبق ةينم هسبا هلماف هت وپ ريدقت ىلعو , فلاخ
 يناثلا ثيدحلا . « هرصنخ ىف  هدعب ىذلا بابا ىف سنا نع رخآ هجو نم ىتأيسو ءهدي ىف » ةبعش ةياور ىف قو
 « ةضفلا متاخ باب , ىف هحرش مدقت دقو « رم نبا ثيدح

 رمن | ىف مالا یاب - ۱

 هنع هلا یضر سنأ نع » بووص' نب زيزعلا "دبع انئدح ثراولا دبع انثادح رعت وبأ انحرم - 4
 ىرأل ناف : لاق ۰ دحأ هيلع 'شقنب الف ءاشقن هيف اهشقنو امتاخ انذختأ انإ : لاق اما لكك ینا منص + لاق

 دواد وبأو لسم هجرخأ ام ىلا راشأ هنأكو ۰ عباصألا نم اهريغ نود یا ( رصنخلا ىف متاخلا باب ) هلوق
 « هذه قو هذه ىف یم اخ سبلأ نأ کت ها لوسر قامت د لاق ىلع نع ىمو* یا نب ةدرب یا قیرط نم ىذم ماو
 الف ) هلوق . باب دعب ةيف متاخلا سباب ناک یرسبلا وأ ىنلا نر ہمنخلا ىأ نابي ینأایسو « ىطسولاو ةبايسلا یمب
 هيف نال هعقن لء دحأ شقاي نأ یه اار « ةدكؤملا نوئلاب «نشقنب ٠ هد-و ىومصكلا ةيا ور ىف (دحأ هيلع شقني
 دسأ شقنب نأ راج ولف , هریغ نع زیمنث و هب صتخ ةمالع نوکسف هب متخيا كلذ هيف عنم اار . هتفصو ها
 دومقملا تامل هدقن رهظن

 مه ريغو باتكسلا لهأ ىلإ هب بتكسيل وأ « ءىثلا هب تُحب ما اغلا ساپ - ۲
 ال د لاق هنع هللا ىضر كلام نب سنأ نع ةدات نع ”ةبعش انثدح سايإ ىلأ نب 'مدآ شو - ۷۰

 نم ما اف اموتخح "نكي ملاذإ كياتکاوءرقب نل مهنا : هل لبق مورا ىلإ بتكي نأ یاب دل دارا
 . هدي ىف هضايب ىلإ رانا اءاگف ٠ هللا لودر د : هشت و ةضف
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 ةدام نم من اخلا سابا نكي مل : ىباطخلا لاق « رذ ىبأ ةبارر نم ء باب , ظفل طقس ( مئاخلا ذاختا باب ) هلوق

 الو ةئيزلا نم هيف ال هنع عچر مث « بهذ نم هذضناو مئاخلا ذا كولملا ىلا بتكي نأ للي ىنلا دارآ الف ء برملا

 نأ هاوعد « ىذمرتلا حرش » ىف انخيش لاق . نيزنلا نم دعب نوکسل هفك نطاب لب ام هصف لمجو  ةنتفلا نم یخ

 الإو برملا نع هبل توين ىلا جانحمو . یبنذا هامعتست برعلا تناک و ىلرع هناف ةبيجت مت اخلا فرمت ال برملا

 فبدحلا جرخآ نأ دعب یراحطل لات دقو , ىباطخلا ةرابع ىلع درب ال بتکلا مت ىف هل ماممتساو ايبرع هن وكف

 « ناطلس یذل الإ متاخلا سبل نع يي نا لوسر یہ و لاق ةت اعر ىبأ نع ىتاسنلاو دوادوبأو دمحأ هجرخأ ىذلا

 مدقتملا سنأ ثيدح مهتجح نمو ؛ هوحاب أف نورخآ مهفل اخو  ناطلس ىذل الإ مئاخلا سبل ةهارك ىلا موق بهذ

 اذ سيل نم ىوبنلا .دهعلا ىف من اخلا سبلب ناک هنأ ىلع لدي هنأف « مهمينا وخ سانلا لا همتاخ یا ام عقب ىنلا نا د

 مناخ شقن هيلع شوقنملا مناخ سبا وأ تلق : بهذلا متاخ سبل هم خسن ىذلا انلف خوسنم وه ليق ناف , ناطاس

 ناطلس هل سيل نم منا وخلا نوسباب اوناك مچ نيمب اتلاو ةباحصلا نم ةعامج نع دروأ مث . هرب رقت مدقق اك فَي ىنلا

 نم برض ه 9 . ىلوالا نالخ ناطلس ىذ ريغا هيل نأ روظي ىذلاو . ةناحر یآ ثيدح نع بج لو . یبتنا

 ىف نأ هديؤيو ؛ ميرحتلا نع ىجأل ةفراصلا ىه زاوجلا ىلع ةلادلا ةلدالا نوک « هفالخ لاجرلاب قئاللاو « نيزتلا

 جاتم ام ءىش ىلع ةنطلس 4 نم ناطلسلاب دارملا نوكي نأ نكميو ۰ هیدحلا متاخلاو ةئيزلا نع ی هقرط ضعب

 ىذلا ماذلا سبل نم امأو ۰ اثبع هبل نوكيف هب متع ام متاخااب دارملاو ةصاخ , یک الا ناطاسلا ال هيلع متخلا لا

 ةفص نم درو ام هد ویو « هتل نم لاح لمحت كلذ یلعو ٠ یهلآ ىف لخدب الف ةنب رلا ةضفلا نم ناكو هب متم ال

 كثيدح نه كلام لثس دقو < هب مت ام ةفصب نكات مل الأ ىلع لدي ام مناوخلا سبلب ناك نم ضعب مئاوخ شقت

ىنأ سانلا ربخآ و« متاخلا سبلا : لاقف بيسملا نب ديعس راسي نب ةقدص لأس : لاتو هفمضف ةئاحر ىنأ
 كتيتنأ دق 

 ىف ناك هنأب هريغ مزجو « ةمباسلا ةنسلا ىف ناك متاغلا ذاخنا نأ ىرمعيلا حتفلا وبأ مزج : ( ةلكن ) . لعأ ار
 ناکو , مدقت اك كولملا ةيئاكم هندارا دنع هذا ام | هنال ةعل املا لئاوأو ةسداسلا رخاوأ ىف ناكهنأب عمج و ةسدايسلا

 لسرلا هچو و ۰ ةجحلا ىذ ىف ةنيدملا ىلا عجرو « تس ةنس ةدعقلا ىذ ىف ناكو « ةندملا ةدم ىف كولملا لإ هلاسرإ

 ملعأ هقاو . كولا ىلا لسرلا هلاسرا لبق مناخلا هذاختا ناكو ةعباسلا نم مرحلا ىف

 هفك نطب ىف منا "صف لمج نم ڪپ - ۳

 منطصا لب "يبل "نأ د- هللا دبع نأ مفا نع ةر وج نت دح لیماسا نب يسوم اشو - ۰۸۷۹

 يخ « بلا قرف « بهذ نم ميتاوخ ساناا منطصاف « سيل اذ هك نطب ىف صف لمجتو ء بهذ نم اخ

 « "سان ذبضف « هّذبتف . هسا ال ىإو « هتمتطصا "تنك | : لاقف هيلع 'ىنثأو هلا

 ینبلا هدي ىف : لاق الإ هبمحَأ الو : ةبرب وج لاق
 لسف : لاطب نبا لاك , رذ نآ ةياور نم « باب م ظفل طقس ( هفك نطب ىف متاخلا صف لمج نم باب )هلوق

 اه روظالو تكلا نطب ىف من خلا سن نرک ىف سيل : لاطب نبا لاق . ال : لا ؟ فاكملا نطاب ىف صفلا لمح كلام
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 جرخأ دقو « هب نيزتلل هاعف هنأ نظي نأ نم دعب أ فكرا نطب ىف هلعج نأ كلذ ىف رسا : هريغ لاقو . ىبنالو مآ

 , ءامسأ نبا وه ( ةيريوج انادح ) هلوق ٠ ابیرف هر اس اک فدكلا رهاظ ىف هلعج سابع نبأ ثيدح نم دواد وأ
 « لفحيو » ىنخرسلاو یلمتسللو « شكالل اذک ( لعجو بهذ نم امتاخ عنظصا ) هل . رع نبا وه هللا ديعو
 لوصوم وه (ىنإلا هدب ىف لاق الا هبسحآ الو ةر وج لاق ) هلو .  ةضفلا متاخ باب » ىف ثيدحلا حرش مدقت دقو
 لاقو . اذه ىن الا نيديلا ىأ نم متاخلا عضوم ىراخبلا ىف عقب : هتياود ىف دذ وبأ لاق ؛ روكذملا دانسالاب

 سبل ىلع سائلا لمعو ٠ هظفحي مل هنأ ىلع لدي هفالخ ىل تاياورلا قطاوتو ۰ ةيريوج هب مزح مل : ىددادلا
 هجرخآ دقو « ىراخبلا خيش ىموم نم هيف نظلا ناف بقعتم همالكو : تلق . ظوفحما هنأ ىلع لدي راسیلا ىف متاخلا
 نع امهالك ءا نب دمع نب هللا دبع نع نايفس نب نسحلا نع لیعاعالا هجرخأو « مارا نب لسم نع دعس نبأ

 عفان نع رمع نب هلا ديبع نع دلاخ نب ةبقع قب رط نم لسم جرخأ اذکمو « ىنيلا هدي ىف هسبل ةنأب امزجو ةيريوج
 قيرط نم دعس ناو یذمرتلا هجرخأ و « ىن#لا هلي ىف هلعجو » هيفو بهذ نم مقالا ذاختا ةصق ىف رمع نأ نع
 ىا : لاقف رعنملا ىلع سلج مث ٠ هنیع ىف هب متختف بهذ نم اءاخ قلي ىنلا عنص ه ظفلب عفان نع ةبقع نإ ىسوم
 ةبقع نب ىمومو ۰ سبلت عفاد مب هظفل نم حرص اذهو ثيدحلا « هذبن مث . ییع ىف متاخلا اذه تذختا تنيك
 قيرط نم دواد وبأو لی نا نب نجرلا ديع ن دم قي رط نم ىدع نا هجرخأ ام امأو ۰ تابث الا تاقثلا دحا
 : هدمب دواد وبأ لاق دقف ۾ هراسپ ىف متختب 3 ىلا ناك » رمع نب نع عفان نع امهالك داور ىبأ نب زيزعلا دبع

 باتك» ىف خیملا وبأ ابجرخأ دق قاح) نا ةناورو . ىجا« هنیع ىف د عفان نع ديز نب ةماسأو قح) نبا هاودو

 ىف راسيلا ةياور نأ رهظف . اضرأ دعس نب دم اهجرخأو ء ةماسأ ةياور اذكو « هقيرط نم « هَل ىنلا قالخأ
 «طسوالا» ىف ىناربطلا جرخأ دقو ؛ نیلا ىور نم اظفح نيلأو اددع لفا اضيأ اهاور نمو  ةذاش عفان ثيدح

 باتک » ىف خيشلا وبأ جرخأو « هنیب ىف متختب جيب ىنلا ناک» لاق ربع نبا نع رانید نب هللا دبع نع نسح دنسب
 نبا ثيدح ىف نيا ةياور تحجرف « هوحن ربع نبا نع ماس نع ركب یآ نب دلاغ ةياور نم ۾ ل ىنلا قالخأ
 سبل ی ىنلا نا د سنأ ثيدح نم ملم دنع اہم : ىرخأ ثيداحأ ىف اضيأ نيدلا ىف متختلا درو دقو . اضيأ رع
 هقادبع نب تلصلا ىلع تیار» لاق قمسإ نبا قب رط نم اضيأ دواد وبأ جرخاو « ىشبح هصف هنيع ىف ةضف نم امتاخ
 لاخ] الو « اهربظ ىلع هصف لمجو اذكه هءاخ سباب سابع نبا تيأر : لاقف هتلأسف « نيملا هرصنخ ىف امتاخ
 الو هنیع ىف تختی نابع نا تيأر د ارصتخ هجولا اذه نم یذمرتلا هدروآ و « ملی ىنلا نع هركذ الا سابع نب
 اب ىنلا ناک » ضابع نبا نع رخآ هجو نم ىناربطلاو « هنب ىف متختي کب هقلا لوسد تیار : لات الا هلاخإ
 هنيمر ىف متختي عفاد ی نبا تيأر ه ةءلس نب داح قيرط نم اضيأ ىذمرتاا جرخأو « نیا هدنس قو « هنيمب ىف متختي
 دواد وبا جرخأو . بابلا اذه ىف ىور ءیش مصأ ةنأ ىراخبلا نع لقن مث « هنيع ىف مختي مب ېا ناك : لاقو

 نا » ىلع نع هيبأ نع نينح نب هقا دبع نب ميهاربا قيرط نم نابح نبا هجو « لئامشلا » ف ىذم_تلاو یاسفلاو
 دنعو « نيل دنسب رازبلا دنع ةشئاعو « نيل دنسب « لنامشلا » ىف رباچ نع بایا ینو . هنيمب ىف متختي ناك مھ ینا
 بئارغ »  یطقرادلا دنع ةريره ىبأ نعو , فيمض دنسب ىناربطلا دنع ةمامأ ىبأ نعو « نسح دنسب خيشلا ىفأ
 ةجرخأ اضيأ سنأ ثيدح نمو ؛ مدل 5 رک نبأ ثيدح نم راسيلا ىف مختاا ددوو . طقاس دنسب « كلام
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 . « ىرسيلا رصن | ىلا راشأو « هذه ىف عي ىنلا متاخ ناك , لاق سنأ نع تبام نع ةللس نب داح قیرط نم سم

 ظفلب ديعس ىنأ ثيدح نم خيشلا یالو « سلأ نع ةداتق قيرط نم « بعشلا د ىف قجيلاو خيدلا وبأ جرخأو

 ىبأ قيرط نم بدالا ق قلا جرخأو « اضيأ دعس نبا هجرخأو ؛ نيل هدنس قو < هراس ىف هماخ سلب ناك و

 ةوقوم ىذمرتلا «جرخأو « راسبلا ف نومتختي نيسحلاو نسملاو لەو رعورکبو آو و ىلا ناک» لاق رقايلا رفعج

 كلام بابحتسا نم هموت هبأكف راسیلا ىف متختلا ىلع لمعلا نأ ىدوادلا یومد امأو ٠ بسح نیا نسل ىلع

 مج عمجو ربع و ركب نآ نع .اج 26 . رظن هيفو « ةئيدملا لهآ لع ةنأ نظف ةئيدالا لهأ لع حجر وهو مختل

 هذه نيب عمجج : بدالا ىف قمبلا لاقو « یبلا ىف متخنلا مديغو ةنیداا لهأ نم مدعب نيمباتلاو ةياحصلا نم
 كثب داحالا

 ۰ ةضفلا عاخ وه هراسي ىف هسبل ىذلاو . نع نبأ ثيدح یف هب حرص اک بهذلا ماع وه هني ىف هول ىذلا نأب

 یرهزلا نأ مدقت دقف « أطخ اناکف هنيع ىف هسبل و ةضف ناك هاب رصناا ايف ىلا سنأ نع یرهزلا اور امأو

 اور ىف ىذلا نأو « ةضف نم نأك ىذلا هنأ هتياود ىف عقو ةنأو ۰ 2 ینلا هحرط ىذلا متاحلا ىف مهو هل عقو

 متاحا سبل هنأب هريغ عمجو . اصخلم ها بهذلا وه هنیع ىف هسبل ناکینلاف اذه لعف « بهذ نم ناك ینلا هلآ هريغ

 نع ءاطع نب هللا دبع ةياور نم ىدع ناو خيشلا وأ هجرخآ امب هل لدتساو « هراسي ىلا هلوح مث هنیم ین الرا

 نكلو « عازنلل امطاق ناكل اذه حص ولف « هراسپ ىف هلوح هنا مث « هنيع ىف متت عين نا ه رمع نبا نع عفان

 ما مث بهذا هما لب هللا لوسر حرط د لاق هیپأ نع دمع نب رفمج قب رط نم دعس نا جرخأو . فيعض ةدنس

 ارا متن هنأو كلذي « ةنس حرش » ىف ىوغبلا عمج دقو ‹ لضعم وأ لسرم اذهو « هراسي ىف هلعجل قرو نم اماخ

 ىف ثيداحالا فالتخا نع ةعرز ابأ تلأس : متاح ىبأ نبا لاقو « نب مالا رخآ كلذ ناكو هراسي ىف متخت مث هنيمب ىف

ج نب هللا دبع ثيدح نا یراخبلا لوق مدقت دقو « رثک | هئيمب ىف نكلو  اذهالو اذه تبث ال : لاقف كلذ
 حصا رفع

 نأ ىل رهظيو : تلق : نييلا حصالاو فالتخا ةيمفاشلا دنع ةلأسملا قو « نیما ىف متختلاب هيف حرصو هيف درو ءىش

 عدوم اك هنال ىلوأ راسيل اف هب مخلل ناك ناو « لضفأ نيهلاق هب نيل سبللا ناك ناف . دصقلا فالتخاب فاتخم كلذ

 ناصيف ءاجنتسالا 21 راسيلا نال اقلطم نيملا ىف مخنلا حجي و . اف هعضو اذکو نيبلاب اهنم هلرانت لصحو « امف

 ةفئاط تحنجو . لوانتلا نم هيلا ترشآ ام راسيلا ىف متختلا حجرتیو « ةساجنلا هبیصآ نأ نع نيعلا ىف ناک اذا مالا

 ىف متختلا باب » مجرت ثيح دواد وبأ راشأ كلذ لاو « ثيداحالا فلتخم نيب كلذب اومجو نيسمالا ءاوتسا ىلا

« حیچر" ريغب كلذ ىف ابفالتخا عم ثیداحالا دروأ مث « راسيلاو نيملا
 مث ذاوجلا ىلع عامجألا هريغو یوونلا لقث و

 متختلا نیما رخآ ناک : ىوغبلا لاقو « لضفألا ىف فالتخالا امئاو _ ةيصفاشلا دنع ىنعي هيف ةها رک الو : لاق

 ةمكملا نأ ربظي ىذلاو « اتافتا عقاولاب رابخالا لب هدارم كلذ سیل و « خسنلا هرهاظ نأب ىربطلا هبقعتو . راسيلا ىف

 معا او « مدقق ام هيف

 هعاخ شقن لَك شقنبال : هب "یا لوق اپ - ه٤

 نأ هنع ها ضر كلام ن سنا نع 0 بوّبص نب زيزعلا دبع نع ”داح انثكدح د دسم 677 بت ۷

 قر نم اخ تذضنا ىنإ : لاقو , هللا لوسر دم : هيف شقو « ةضف نم اعاخ ذخنا لر هللا لوسر



 سابا باتک ۷۷ ۳۸

 « هشقن ىلع دحأ نفي الف « هللا لوسر د : هيف تشقنو

 زب زماا دبع ةيأور نم سنأ تبدح هيف رکذ (هعاخ شقن ىلع) 4 را مع ( شقنب ال 9 ىنلا لوق باب ) هلوق
 یهو عابا ةنيصإ هانذخا اثار هيف هلوقو « هدف ىلع دحأ شقنب ال» » هيفو ةضأ نم متاخلا ذاا وف هنع بيوص نا
 ال لاق مث » هيف لاق و هوحن سنا نع تباث نع رمعم قبرط نم ىذمرتلا جرخأ و . تذخنا ىنا دارملاو . انه ميظمنلا
 انأ » لاق ةيمأ نب لمی نع ةمركع نع مارهو نب ةيلس قیرط نم «دارفالا » ىف ىنطتدادلا جرخأو « هيلع اوهقنت
 ب ینا مناخ خاص ىذلا مسا هنم دافتسیف « هللا لوسر دم هيف شن« دحأ هيف ییکرشب مل ام ا يقلي یل تعنص
 باب » ىف هيف ةكسملا ىلا ةراشالا تمدقت دقف هشقز لثم ىأ هدة ىلع دحأ شفنب نأ نع للي هيمن امأو . هشقنو
 اذکو « رمع نب هللا دع هعاخ ىلع شف هنأ رع نبأ نع « فاصلا » ىف ةييش یا نا جرخأ دقو « ةضفلا متاخ
 كلام ناكو : لاطب نبا لاق « دمحم نب مساقلا اذکو « ها ىلع هعما شقن هنأ رمع نب هللا دبع نع ماس نع جرخأ
 ناك هنأ ةديبع أو ةفيذح نع ةبيث ىلأ نبا جرخاو . مه«اوخ ىف ماعا شقا ةاضقلاو ءافلخلا نأش نم : لوقي
 هللا مسا» قورسم نعو .هقاب» ىمخنلا مهار نعر « كلملا هللا ر ىلع نعو « هلل دما » ًاموتم دجاو لک مناخ شا
 وهو : ىوونلا لاق ‹ مناخا ىلع هللا ركذ شقنب سأب ال نیس او نسل نعو « هل ةزملأ » رفاچلا رفمج یا نعو
 نبا نج حیح ؛دنسب ةبيش ىبأ نا جرخآ دقو . ی متا هتهارك ملا لهأ ضمب و نيريس نبا نع لقن و « دوما لوق
 ل هنع ةهاركسا نأ ىلع له اذبف ۰ اموحن و « هللا یسح و هعاخ ىف لجرلا بتكي نأ اسأب یرب ن , | هنآ نیریس
 ءابق وه ىلا فكلاي ءاجنتسالاو ضئاحلاو بنجال هلع هيلع فاخي ثيح ةهاركلا نأب عملا نكميو « تبلت
 لما هقاو , كلذل ضرعي ام ةبج نم لب كلذإ ةهاركللا نوكنت الف « كلذ نم نمالا لصح ثيح زاوجلاو

 ؟ رطسأ ةئالث منا "شن "لمي له باپ - ۵
 "یضر ركب ابأ نأ سنا نع » ةمامث نع ىلأ ىنث دح لاق ی راصنألا هللا دبع ن دم رج - ۷۵۸

 طس لاو ءرطس ”لوسرو « راس دمع : رطسأ ةئالث متاطلا شفت ناكر « هل بتک فلَختسا امل هنع هلا
 لاق سنأ نع ةمام نع ىبأ ىنثدح لاق ىراصنألا اادح : دحأ یدازو لا درع وبأ لاق - هدو

 رب لَك سلج "نایع ناك الف ركب ىبأ دمب رع دی فو « ءادسب رركب ىلأ دي یفو « هدي ىف یاب ىبلا مناخ ناك »
 دج 7 ربا ونقف ن ۳ ما ةيالث ادناتحاف لاق . طّقسف « هب بمب لصحف ما ج رخأف لاق ٍس را

 وأ رطسأ ةثالث متاخاا شقن نوک سيا : لاطإ نا لاق ( رطسأ ةلالث من اذا شقن لمح له باب ) هلوق
 نوکی ادحاو ارطس ناك اذا هنأ نم فالخلا رثا ربظي دف: تلق . لاق اذک . ادحاو ارطس هنوك نم لضفأ نيرطس
 ىلوأ امهم لکو « اريدغسم وأ اهبرم هنوك نكمأ رطسالا تددعق اذاف « فرحالا ةرثك ةرورضل الیطتسم صفلا
 ن هللا دبع نبأ وه ( ةمام نع ) هلوق سأأ نب هللا دبع نب ىلا نب هللا دبع وه ( ىبأ یئدح ( هلوق . لیطتسلا نم
 نم لیعاعالا ةياور ىف( سنأ نع) هلوق ٠ سنا لآ نم نوب رصب هلك دنساا و « یرارلا يملا نب للا ديف مه سنأ



 ۳۲۹ ۰۸۷۹ - ۰۸۷۸ ثيدحلا

 یضررگب ايأ نا) هلوق 1 ةا یادح ةماع ا: دح یا ی دح» ىراصتالا هللا دبع نب دن نع ىنيدملا نب لع قبرط

 . ةاكرلا ريداقم هل بتك هنأو ةاكرلا باتک ی هيلا ةراشالا تسدقت دقو بوک ارك ذب ل (هل بک فلختسا ۱ هنع هللا
 « كلذ ىلع ةدايز هيف نكي مل هنأ هرهاظ اذه (رطس هقاورطس لورو رطس د _طسأ ةثالث مةاخلا شقن ناكر) لوق

 ةنيكاس نون اهدءب ءارلاو ةدحوملا رسک دنربلا ن ةرعرع ةياور نم بت تعا ۱ ف يلا وبأ جرخأ نکا

 ىذلا متا صف ناك » لاق سنأ نع ةماع نع تباث نبا ءار اهدعب ىازلا نوكسو ةلموملا حتفب ةرزع نع لاد مث

 هرهاظو « ةذاش هذه هتدايزو ‹ ىتيدملا نأ هفعض ة ةرعرم و « هللا لو-ر دمع هقا الإ هلإ ال هيلع اب وتکم ايشدح 2

 هب متدخي نأ ىلا جایتحالا ةرورض ناف یداما) قایسلا ىلع هتباتک نكست مل نکا « بيتزا اذه ىلع ناك هنأ اضيأ

 نم 5 انک نأ خوبشلا ضمب لوق اماو اب وتم متخلا جرح ةبولقم ةشوقنملا فرح الا نوكت نأ ین

 « ثيداحالا نم ءىش ىف كلذب حيرصالا را رف ب ااغ ىف 3 ةئالثلا رطل ا ىلعأ ىف ةلالجلا نأ ىمي قوف ىلا لفسأ

 كلو < هقا ثااثلا رطسلاو لوسر ىتاثلا رطسلاو رطس دع » اهيف لاق هناق . كلذ اهرهاظ فل اخ ليعامسالا ةيارر لب

 ىلا ىراصنالا انثدح دحأ یتدازو ) هلو ۰ را و عقرلاب هقاو همدعو نونتلاب لوسرو نيونتلاب دم ارقت نأ

 اذه رآ مل نکل « لبنح نب دحأ هنأ  فارطالا » ىف یزلا مرج روکذلا دحأو , ةلوصرم ةدايزلا هذه ( هرخآ

 رتب ىلع سلج نامع ناك الف « ركب یا دعب رمع د فو ) لوق . الصأ هجولا اذه نم «دحأ دئسم » ىف ثيدحلا

 هعم انك ةيقايلا تسا) ىف ناک الف « نيس تس ناهنع دب ب ىف ناك مث و ىراصنالا نع دعس نبا ةياور ىف عفو ( سيرأ

 ةياور ىف ( طقف ) هلوق ۰« هد ىف هلوحب لعل ه دعس نبا ةياور ىف ( هب ثبعي لعاب ) هلوق : « سیدآ رب ىلع
 عوجرلاو باهذلا ىف ی ( هده زف شیلا حزتف نامثع عم مايأ ةثالث انفلتخاف ) هلق < قبلا ىف عقوف د دعس نبأ

 ضعإ لاق « هيلع ردقن ملف مايأ ةثالث نامثع عم هانبلطف و دعس نبا ةياور ىف عقوو . ابنم عولطلاو رئبلا ىلا لوزااو

 « كسلم بهذ همتاخ دقف امل ناماس نآل « مالسلا هيلع ناجلس منا ىف ناک ام ءىش رسلا نم میپ همت اخ ىف ناك . ءاملعلا
 هلتف ىلا تضفأ ىلا ةنافاا أدم كلذ ناكو نوجراخاا هياع جرخو سالا هيلع ضقتنا مب ینلا متاخ دقف امل نامثعو

 داهتجالا و هبلط ىف ثحبلا بحي عاض اذا لاملا ريسإ نأ ثيدحلا نم ذخؤي : لاطب نبا لاق . نامزلا رخآ ىلا تلصتاو

 اماف . رظن هيفو « لاق اذك « دجو ىت> هبلط ىلع شيجلا سدحو ةشئاع دوم عاض ۱! كلذ زا لمف دقو «هشيافت ف

 امأو ؟ هريغ هيلع ساقي فیکف ممیتلا ةصخر یهو هنع تأعن ىنلا ةميظملا ةدئافلاب كلذ رثأ روظ دةف ةشئاع دقع

 ىنلا رثأ هنوكسل هيلع شيتفتلا ىف خلاب امن هنأ رپظی ىذلا نال « ركذ امل الصأ هب جاجتحالا ضوني الف نامع لعف
 ىلا متاخ ريغ ناك ول الار , لاملا نم امظع اردق ةداعلا ف ىواسي كلذ لثمو « هب مخو هلمعتساو هوا دن علل

 مناخلا ةميق ىلع دیزت 0 مايا ف تاصح ىنلا ةنؤملا ردق نأ معي ةرورضاابو « كلذ نودب هباطب نتک ال يلب

 ثيعلا نیل اصا لدف نم نآ هيفو : لاق . لاملا ريسي نم عاض ام لک هءلع سأقي الف هردق 5 هتفص تضتقا نکسا

 نع أني ان مهلثم نم كلذ نال كلذك ناك اغار : تلق « مهل بئاعب كلذ سيل و مدبب نوک ام مبهیقأوخ

 هل دا م ! هعبص) نم هج رخ وأ هکر ع « هب ثيعي » هلوق یعم : قامر I لاق . ريخأ ىف ىه ام مت رکسفو گن

 بلط نم نأ هيفو : لاطب نا لاق ٠ رومالا ىف هركفت دنع كلذ صخشلا لمف امت إو . ثبعلا ةروص كلذو ایف

 قرذملا اه حقي دح ثالث نت اهيضم ثالثلا دعب نرگب الو ؛ هکرتب نآ هل نآ مايأ ثالث دعب هيف Cc مد اًميش

 يرفبلا مف ۰ ۱۰ EN — م



 سابا باتبك ۔ ہپ ۳۳۰

 اهب نميتلاو كربلا ةبج ىلع مپساالم سابل و نيحلاصلا راثآ لامعتما هيفو . تابرلطلا رذمت

 بهذا منا وخ ةشئاع ىلع ناک و « هاسنل مالا ساب - 0"

 يفر سابع نبا نع _سراط نع رسم نب نسملا انربخأ عرج نا انريخأ مصاع وبآ او - ۰

 حرج نبا نع بهو نا دازو هللا دبع وبأ لاق « ةبطاللا "لبق ىلصف لب یبلا عم ”ديملا تادهش » امهنم فا

 ۱ « كالي بوث یفمياوطاوختفلا ”نيقلي نامجف ةقدصلاب نهرسأف ءاسنلا ین د
 ةشأاع ىلع ناك ) هلوق . نحل حببأ ىذلا لا ةلمج نم ءاسنلل متاخلا : لاطب نبا لاق ( ءاسنال متاخلا باب ) هلوق

 دقل : لاقف دمع نب مساقلا ىلأس د لاق بلطلا لوم ورمع ىبأ نب ورع قب رط نم دعس نا هلصو ( بهذلا متاوخ

 ىنلا عم ديعلا تدمش سابع نبا نع سواط ) هلوق ۰ « بهذلا ينارخ سباتو رفصماا سبلت ةشلاع تاو تبار

 ۽ ثيدحلا لصأ ىف ةتباث ةدارم یهو . ىسخرسلاو لمتسملا ةياور نم « لصف » ظفا طق ( ةبطخلا لبق ىلصف ما

 نبا دازو ) هلوق . انه هدنسب جرج نبا نع قازرلا دبع قيرط نرم دساا ةالص ىف مدقت ثيدح نم فرط هناف

 نم ةئحمملا ةروس زيسفت ىف الوصوم ةداب رلاب مدت دقو « سابع نبا ىلا دنساا اذم ىعي ( حرج نبا نع بهو

 ءافلا حتفب ختفلا ( متا وخلاو ختفلا نیقلپ نام ءاسنلا ىتأف ) هلو . بهو نبا ]رع فورعم نب نوراه ةياور

 تيكسلا نبا هلا نيلجرلا عباصأ ىف ءاسنلا ابسبلت یا مینا وخلا ىهو ةختف عمج ةمجعم ءاخ اهدعب قوف ةانثمو

 بانك ىف قازرلا دبع ریسفت نم كلذ مدقت اک رابكلا متاوخلا ليقو . ۱۷۸ صوصف ال یا متاوخلا ليقو « هريغو

 كلذ لعسب عم نيديعلا

 کو بوط نم ةدالق یی ؛ ءاسنا باخسلاو دئالتلا بأ - ۷

 سابع نبا نع وا ف فوقي نع تبان نب "یردع نع ةبعش انئدح ةررع ن رع اشو - ۱

 ”نهرمأف ءاسنلا ىتأ مث . دعب الو لب لصی مل نیتمکر ىلصف ديع موب هيَ تلا جرخ » لاق امنع هللا ىضر

 « اهباخسو امص” رام قدمت فرا تامجف « ةقدصلاب
 هل . ةدحوم فا ۱ دعبو ةمجعلا ءاخلا فيفضتو ةلمهملا رسکب باخسلا ( ءاسنق باخسلاو دئالقلا باب ) هلوق

 نوکسو يملا رسكي « كسمو » ىنيمشكلا ةياور قو « فاكلا ديددتو ةلمهملا مضب ( كو بيط نم ةدالق ىنعي )
 «قاوسالا ىف رکذأم باب» یف هريغ هب هرسف ام نامپ مدقق دقو , نيتمضإ بقع عج باخسلا و « ةفيفخ فاكر ةلمهملا

 ب هيقو - 22 ىلا جرخد» لاق هنع ريبج نب كيعس ةا ور نم سابع نبأ ثيدح هيف دروأ م : عري باتک نم

 بهذ نم ةريغصلا ةقلألا ىه . ةلمهم داص مث ءارلا نوکسر ةمجملا ءاخلا مضي « اصرخو ابا قلت ةا لا تم

 نیدیعلا باتک نم « ديعلا دعب ةبطخلا باب + ىف هريسفت مدقت دقو  ةضف وأ

 دئالقلا ةرامتسا ساپ - ۸

 3 ۰ ۳۹ 5 5 2 "يب 7: 3 ۳ 2 ھ
 هللأ سر اع نا د ةر أ نع هو ۶ نإ ماش اذ دج هدیع انك لح مهارب) !ù قاحسإ ايكو ت هاي



 م ۵۵۸۳ - 0۸۲ ثيدجلا ۱

 لو ءوضو ىلع اوسیلو ةالصلا ترضحف « اجر اهبلط ىف و دلا ثعبف «ءاهسأل ةدالف تکه : تلاق امنع
 « مميتلا ةيآ فا زن « قلي ینا كلذ اوركذف « ءوضو ريغ ىلع مو اولصف « ءام ارد

 « ءامسآ نم ترامتسا » ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ريم نبا داز

 باتک ىف قوتسم هحرش مدقت دقو « ءامسأ ةدالق ةصق ىف ةشئاع ثیدح هيف رك ذ ( دئالقلا ةراهتسا باب ) هلوق

 انآ و روك ذلا هدنسب ىنعي < ماشه نع یک نبا داز » هوقو . تناك مم ةررکذلا ةدالقلا نايب هيفو « ةرابطلا

 ةدابطلا باتک ىف هللا هحر فا لا هلصر دقو « ةروكذملا ةدالقلا ركب نآ تاب یا % هام نم تراعتسا

 هقي رط نم

 ءاسنلا طرقلا باپ 64

 نیقولخو "نهن اذآ ىلإ نب وسب نیتیارف « ةقدصلاب طم یدلا نهرمآ : سابع نا لاقو

 سابع نبا نع ًادیمس ؛تمج لاق "ی دع ين ربخأ لاق "مش انثدح لاهنتو نب جاحح اش - ۳

 « لالب سو هاسنا ینآ , . اهادمب الو ایملبق لصب مل نيتمكر ديعلا موب ىلص للم "ىبلا نأ امهلع هللا ىضر

 « اپ رف یتلت ةأرمل تاسف « ةقدصلاب ”نهيمأف

 افرص ةضف وأ ناك ابهذ نذالا ۵ ىلع ام : ةلمبم ءاط اهدعب هارلا نوکسو فاقلا مضب ( ءاسنلل طرقلا باب ) هلق

 نيو هنتیآرف « ةقدصا اب مب ىنلا نهسآ . سابع نبا لاتو ) هل . اهتمحش ىلع ابلاغ قلعی و هريغو زا ژا عم وأ

 قيرط نم امهريغو ماصتعالا فو نيديعلا ىف هللا هحر فل وا هلصو ثيد نم فرط اذه ( نيقولحو نہناذآ ىلا

 « نهقولحو نوئاذآ ىلا نرشي ءاسنلا لم » ةباور ق لاقف ماصتعالا ىف اماف ء سابع نبا نع سباع نب نمحرلا دبع

 ظفاب هجولا اذه نم ةعمجا باك ليبق هجرخآ « لالب بوث ىف هنذقب ندا ن وج نبتيأ رف » نيديعلا ىف لاقو

 رهظ دقو . ذخؤمل ءىثلا ىلا ديلاب ءامالا .اوهالا ىنغمو « لالب بو ىف قا: اهقاح ىلا امدیب یوبت ةأرملا تامجلا»

 الع ناک ناو قنعلا ف عضوت اباق دئالقلا دارملا نأ ربظي ىذلاق قولحلا ىف امأو « قاحلا ىلا ةراشإ ناذآلا ىف ةنأ

 هيفو « هب نیزنلا نحل زوج ام هريغو طرقلا اف لمجتل ةأرملا نذأ بقث زاوج ىلع هب لدتساو « ردصلا تادت اذا

 لزنتو نذالا ىذاحت ىتح ةفيطل ةلساسب سأرلا ىف كبش نأ زوم لب « نذالا ةبقث ىف طرقلا عضو نيعتي مل ةنال رظن

 ىف رفتغيف عرشاا ءىجم لبق تبقث نجناذآ نوك-: نأ زوو « نويلع هراكن] كرت نم فخؤي امإ نكل انيلس « اهنء

 نبا لاقو . انركذ ال هيف ةجح الو « ىتذأ ىلح نم سانا » حرز مآ لوق هوحنو «ءادتب الا ىف یفتغی ال ام ماودلا

 « ةنيزلل دحأ نع ین الا ىف زاوجلا ءاجو : تلق . ینالا ىف مهضءب صخرو ىصلا نذأ بقث روبجلا هرك : مقل

 نم ءىش هيف تب نا الا هيلع راجتنسالا مرحبو ةأرملا نذآ بقث مرح « ءايحالا » ىف ىلارغلا لاق . ىصلل ةهاركلاو

 عباسلا ركذف ةنسلا نم یصلا ىف ةعبس : « طسوالا » ىف ىناربطلا هجرخأ ای سابع نیا نع ءاج : تلق . عرشلا ةبج

 ینربخآ ) يوق . ةنس هنإ موق ىف انبامصال دنتسم ال : نيحراشلا ضعإ لوق ىلع كردتسب وهو « هئذا بق و اهتم



 سايللا باتتك د ۷۷ ۳۳۲

 ۲ ابطرق لدي € اصرخ 0 ظفلز داتنالا اذ اضيأ ةعش قب رط نم نیباب لبق مدت دقو 0 باث نا ود ( يدعم

 ناسا بانسلا بيسي - ۰
 2 0 3 £ 7 د

 0 نا ديبء نع رم نب +افرو اد مدا 8 ىح ان ربخآ قلظنحلا ما را نب قاحسا مع بس 6

 قاوسأ نمر قوس قفل هللا لوس عم تنك: لاق هنع هللا یضر ةريره بأ نع » رییچ نب عفان نع ديزي ین
 يلام ”ىلع نب ”نسحلا ماقف « ىلع نب نسا عدا . ثالث ؟ مک نيأ: لاقف « "تفر صناف فرصناف « ةنيدلل

 نإ مهلا : لاقف همّرتلا» ءاذكه مدیب نسملا لاقف ءاذكه هديب كَم ىلا لاقف « باختلا مقنع ىفو

 لاق امدعب "75 نب نسحلا نم ىلإ هرحا دحأ ناكاف » ةربره وبأ لاقو . « هبح نم تو "هبحاف ۱ 58

 « لاق ام ی هللا لوسر

 ىف هخرش مدقن بابلا ىف روكذملا ةريره فأ ثيدحو ؛ باخسلا نایب مدقت ( نايبصلل باخسلا باب ) وق
 سخر سلاو لمتسملا ةاور ىف ؟ « عکیل نا ه هيف هلوقو « قوتسم عویبلا بانك نم « قاوسالا ىف رکذ ام باب و

 ءادنلا ةفيصإ « عکسل ىأ

 لاج اب تابثنلاو « ءاسنلاب نوب#گنلا . یاب - ۱
 سابع یہا نع 2 ةمركع نع ةداتق نم ةبمش ان دح رفمج ن دن ان دح راشب نب دم اشو - هددم

 ۰. لاج زاب والا نم تاهبشنلاو ۰ ءاسنلاب لاج زا نم نیهشنلا فا الوش ل لاق مهم قا صر

 ۱ ةبعش ان"ربخآ ورم ةعبات

 [ ۱۸۴4 « ۵۵۸ : ىف هافرط ء۸۸ ثيدحلا ]

 ما ىف روکذلا نءللا كلذ ىلع ليد « نيقير فلا مذ ىأ ( لاجرلاب تامدقلاو .اسذلاب ني دقملا باب ) هلوق

 غایب هنا لوسر نما ( هلوق . وه وهو « رد اشدح د هریغلو « رذ ی ال ذك ( شفعچ نإ دمع الح ) 4وق

 نم مجاسن ىز قرتفا او موق برف . دلب لک ةداع فالتخاب فات تف سابلاا ةّديه اما 6 ىثملاو مالكا قاذکر

 دهه نا صتخف یثلاو مالک اب هيعنلا مذ امأو « راتتسالاو باجتح الاب هاسنلا زاتمع نکل ‹ سيلا ق مهاجر

 یداءو لمش م ناف. جردن اب كلذ لع نامدالاو هکر فلکتب صد ام اف هةل لصا نف كلذ ناک نم امأو « لذ

 . نم قالطا امإو . نيهشنملا ظفل نم حضاو اذه ذخأو < هب اضرلا ىلع لد ام هنم ادب نا امس الو « مذلا هلخد
 ىثملا ف رسکستلاو ىنثتلا كرت ىلع ردقب ملاذا ام ىلع لومحف موللا هيلع هجتر ال قاخلا ثاحا ناو یووللاک قلطأ

 6 مولا هّقحل رذع يذل هکرتز جيردتلاب ولر انكم كلذ كرت ناک یم الار , كلذ دل را ةجلاملا هطامت لوا ماكاو

 ىف اک ةأرملا فصر ىف قيفدتلا هنم عم ىن ءاسالا نع لرخدا نم ىذا عدم مل جا هنوکب ىريطلا كلذل لدتساو



 ۳۳۳ ا ۰۸۸۷ - هريه ثيدحلا

 دارملا : نيثلا نب | لاقو . ةقاخلا لصأ نم ناکام ىلع مذ ال نأ ىلع لدف ذثنیح هعنف « هيلي ىذلا بابلا ثيداحأ كلاث.

 ىف یہا نم اما , كلذك لاج رلاب ءاسنلا نم هيشت نمو ىزلا ىف ءاسنلاب لاجرلا نم هبشآ نم ثيدحلا اذه ىف نعلاب

 ناف ءاسفلا نم اهرب قحسلا ىطامتن نأ ىلا ءاسنلا نم لاجرلاب و هرد ف ىتؤي نأ ىلا لاجرلا نم ءاسنفاب هبشقلا

 اک تويبلا نم كلذ یطامت نم جارخاب سآ اناو : لاق « كلذ ىلا لصي مل نم دشأ ةب وقعلاو مذلا نم نيفنصلا نبذه
 عفن ةرج یآ نب دم وأ خيش لاقو . ركنملا مالا كاذ ىطاعت ىلا هبعتل اب مالا ىضفي الما هيلي ىذلا بابلا ىف
 ىف هبشقلا دارملا نأ ىرخألا ةلدآلا نم فرع نكل ۰ ءىش لك ىف هبشنلا نع رجرلا ظفلا رهاظ : هصخلم ام هب هللا
 ىلع يب ىنلا نم رداصلا نمالا : اضيأ لاقو . ريخلا رومأ ىف هبشتلا ال  اهوحو تاكرحلاو تافصاا ضعب و ىزلا

 : رئابكلا تامالع نم نمللا ناف « فوخم وهو هببسب نءألا عقو یذلا ءىثلا نع رجزلا هب دارب امهدحأ : نيب رض

 اقحتسم هنعل یذلا نوكي ال نأ طرشب ؛ هنمل نم قح ىف ةحر وه لب ؛ فوخ ريغ كلذو ؛ جرحلا لاح ىف عقب رخالاو
 ابعضو ىلا ةفصلا نع ءىثلا هجارخ] هبشآ نم نما ىف ةكسحلاو : لاق < لسم دنع سابع نبأ ثود نم تبث ۴ كلذا

 لاق وربع همبات ) لوق ۰ « هقا قلخ تاريفملا » هلوقب تالصاولا نعل ىف كلذ ىلا راشآ دقو . ءاکسلا كحأ هيلع

 ورم انئدح لات یضاقلا فسوب قيرط نم « ج رختساا , ىف معن وبأ هلص ر دقو « روكذملا دنسلاب یعب ( ةجعش ان رخآ

 تامالع دورول حضاو وهو . وا ولاب للكملا برملا سل لجرلا ىلغ مرح هنأ ىلع هب لدتساو ءه» قوزيم نا

 .سيلف ءاسنلا ىز نم هنآل الإ واؤلاا سبا لجرأ هرك أ الو ىعف اشلا لوق امأو « كلذ لعف نم نعل وهو م.رحتلا
 ءیش هصوصخم هنع یہا ىف درب مل هنأ دارم نل , كلذل اهل اع

 تويبلا نم هاسنلاب نيهبشاملا جارخإ ساپ - ۲

 ب 'ىنلا نم : لاق سابع نبا نع » ةمركع نع ې نه ماه اند اضف نب ذاعم شرم - ۸٩

 الف 7 ىنلا جرخأف لاق ۰ قوب ند موجرخآ لاقر « ءاسنلا ند تال رتلاو ¢ لاج را ن» نیا

 ۱ « ةنالف "رم جرخأو

 بفیز نأ هربخآ ةورع' نأ ةورع' نب ماشه اند ريهز انثدح ليعامسإ نب "كلاس ثُم - ۷
 هللا دبمل لاقف « تخم تيبلا ىفو اه دنع ناك تلك یبلا نأ اهترمخآ ةفلس أ نأ » را هلي مأ تاب

 . نایب "وذتو میر لبق اپ ۱ ۱ نالیغ تنب ىلع كادأ یناق ۰ فئاطلا ıê] 4 | للا م حف فا نا دعا ؛ : اسا

 یپف « اهنطب_نكع ۽ ميرأ ینم , ريدتو عيرأب لبق“ : هللا دبع وبأ لاق . « نكياع هالؤه ناب ال يي ینا لاقذ

 نایب لاق إو ¢ تقل ی ىح "نیبنطاب دلی األ عبرألا نكمل | هزه فار اما ی٣ نايف ردنو 4 وفر ¢ نع لب

 ا ةينامثب لقي مل هنأل ركذ وهو فارطألا دحاوو ةيناعب لقب لو
 دنع |ذكك و ۾ مهجا رخا باب , نسالو , شک الا اک ( تومبلأ ند هاست اب نيو أ جارخا باب ( هلوق

 دوأد وآ هچرخآ و ۰ ريثكى أ نا وه ) ى# نع ( اوت سدلا وه ( ماعم ا اس ( هۆ ميدل دا و لعاب الا



 یابلا باتک - ۲ €
 ةبغش ةياور ىلع ماشه ةياور لح ذواد ابأ نأكو « ةمركع'نع ةداتق نع اعيمج ماشهو ةبعش نع هدنسم ىف ىنل ايطلا
 ىف ىذلا ظفللا اذ ىف ىع نغ ماشه ةءاورو « هلبق ىذلا بايلا ىف روكذملا ظفللاب ىه ةداتق نع ةيعش ةءاور ناف
 ليعامسا نم دمخأ هجرخأو  ميهاربا نب لسم نع امهالك  نئسلا » ىف دواد وبأو فنصلا هجرخأ دقو , بابا اذه
 أت ( لاجرلا نم نیثنخا ) هلوق . ريثك ىبأ نب ىحب نع ماشه نع مهلك:رراه نب ديزيو ناطقلا يحير ةيلع نبا
 ةم ركع نم دايز ىب نب ديزي قیرط نم دواد وبأ داز (ءاسنلا نم تالجرت!' د) هلوق ۰ اذه بقع هطبض ىلا ةراشالا

 (ةنالف رمع جرخا و انالف يب ىنلا جرخأف ) هلوق . لاجرلاب تامشقلا : لاق ؟ ءاسنلا نم تالجرتملا ام 4 تلقف د

 دنع اذكو « ريكذتلاب ءانالف » نيقارلاو « لاطب نبأ حرش ه ىف عفو اذکو ثينأتلاب « ةنالف » رف ىبأ ةياور ىف اذک
 هسف لاقو هماتب اذه سابه نا ثيدح لثم ةلئا و ثيد نم هدئاوف ىف یزارلا مامو یا طلا جرخأ دقو . دخأ

 هربخ قأيسو ؛ ءاسنلاب ودحي ناک یذلا دوسالا ديلا وه ةشجن او « انالف رع جرخا و « ةشجآ يلب ىنلا جرخأو »
 تایا ورلا نم ءیش ىف فقأ لو, نیڈنخلا نم ىوبنلا دهعلا ین ناك نم ىاسأ ركذ مدقت دقو « بدالا باتنک ىف كلذ ىف
 ءارو ةمجمع « نيب “رغما باتک و ءامس ینیادلآ نسحلا نا باتکب ترفظ نأ ىلا ۰ رع هجرخأ ىذلا ةيمسن لع
 نا دودحلا رخاوأ باتک یف كلذ ركذأسو ٠ ةنيدملا نع رم مج رغ نا صصق ةدع هيف تدجوف « ةلمق ةحوتفم

 ىف هتیمسآ و هطبض مدقت ( ثننع تيبلا فو ) هلوق . ىنعجلا ةيواءم نبا وه ( ريهز انثدح ) هلوق . لامن هللا ءاش

 لبقت » هلوق حرش نم ىراخبلا مالك نم اذه عقو ام نايبو ٠ قوتسم ثيدحلا حرشو < حاكذلا باتک رخاوأ

 رثكالل اذک  نكيلع ءالؤ» » نونا دیدعتو هلوأ مضب « ناجخدی ال ١ ثيدحلا رخآ ىف هلوقو « نایب ربدتد عبرأب
 تايطاخلا ءاسفلا عم حج هنأب هجو و « ركذا ا عمج ةغيصإ « مكسيلع » ىمخرسملاو ىلمتسملا ةياور قو « هچولا وهو

 ثيداحالا هذه قو . القثمو افق هلوأ ةيناتحتلا حتفت دقو . بيلغتلا ءا « فيصوو ىص نم نب ذولي نم كاذب
 بوت وأ كلذ نع عججرب نأ ىلا ةناکم نع نمانلل ىذأتلا ةب لصح نم لك جارخا ةيعورشم

 براشلا "صف سی - ۳

 ةيحللاو براثلا نيب ىنعي « نيذه دعای دلجلا ضايب ىلإ رظني ىتح "براش نحت رم با ناکو

 هللا ىضر رع نبا نع كسلا نع انباحسأ لاق . عفان نع ةلظنح نع ريهاربا نب یک اشر - ۸
 « براشلا صق رقرطفلا نم » لاق لِي ؟ىبلا نع امنع

 [ ء۰٩۸۹ : هفرط_ ه۸8۵۸ ثيدحلا ]

 ةياور "ةربره ىبأ نع بیسلا نب ديعس نع انثدح ىرهزلا لاق ترایفس انثدح ىلع اف - ۵

 « براشلا صقو رافظألا 'يلقتو رطبالا فو دادحتسالاو ”ناتخلا - ةرطفلا نم سمخ وأ -"سخ ة رطل »
 [ 1۲۹۷ ۰ ۰۸۹۱ : ین هافرط _ ۰۸۸۹ ثيدحلا ]

 كارتشالا ةبج نم سابلاب قلعت اف سابلاا باتک رخآ ىلا اهدعب امو ةمجرتلا هذه ( براشلا صق باب ) هلوق

 ةروصلا نیسحتب ةقلعتلا ال و « بیطتل اب ةقلعتملا این اث و« اباک اش امو روعشلاب ةقلعتملا مجارتلا الوأ رکذف « ةنبرلا ىف



a ۵۸۸۹ - ۸۸۸ ثا 

 باتكب هقلعتو نخ هب هةل متو فادترالاب قاعي ا« متخو : بايثلا ف نوکن دق امال ريواصتلاب ةقلعتملا امبارو

 داريا اضیآ صقلاو ء ليللاب ءكحملا ه ىن هديس نبا هديقو ؛ رثالا عبق صقلا لصأو . لءأ هقا و رهاظ هيلي ىذلا بدالا

 تبانلا رعشلا عطق انه هب دارهلاو ةصوصا ةل آب ءىش نم ءىش عطق ىلع اضيأ قلطیو : هرضح مل نم ىلع امان ربخلا

 اذک ( رم نبا ناكو ) هلوق . لاصتتسا ريغ نم هالمآ ذخأ رفظلا صق ادنکو « لاصتنسا ريغ نم اياعلا ةفشلا ىلع

 راو ناك هنأ ربع نع فورحأا ناف ام وهو : تلق . « رع ناکو : نيفايلث عقوو « دمتعملا وهو نسنلاو رذ یال

 ىح ) هلوق ۰ ةلازالا دارلاو وفا وأ ءافحالا نم ايعابرو ايئالث ءافلاو ةلمهملا ءاحلاب ( ةب راش ىنحي ) هلوق . هبراش

 ال ىتح هي راش ىنحي مع نبا تیآر لاق هبهأ نع ةلس ىبأ نب رمع قيرط نم مرثالا ركب وبأ هلصو ( دجلا ضايب ىري
 « هلقسأو هالعا هب راش نم ذخأي ره نا یار » ناهثع یآ ن هت ديع قب رط نم ىربطلا جرخأو . «اًئيش هئم كرت

 ىي نيذه ذخأيو ) هل ۰ طقق ةفشلا فوط ىلع ام از هب دارملا نأ رمع نبا رثا ىف لوأت نم ليوأت درب اذهو

 رمص نبأ نع عفان قي رط نم هعماج ىف نيزر هركذ دقو « لصالا ىف ریسفتا ىف عفو اذك ( ةيحللا و براشلا نيب

 ةرفص ىبأ نب دع نأ ركذ اضايع نأ الإ عيمجال اذك «نيب » هلوقو « هون قبلا جرخأو « رزکذلا ريسفتلاب امزاج

 لاق . عفان نع ةلظذح نع ميهاربا نب ىملا انثدح ( هلوق ٠ دمتعلا وه لوالاو ؛ ضیعمشلل یا «نمد ظفلب هاور

 نا نبأ وهو ةلظاح نع هب هثدح مهارإ نب یکم هخيش نأ يعلاو  حیمجال اذک ( رم نا نع : ىلا نع انب اعا

 الوصوم کم نع ىراخبلا ريغ هب ثدحو « دنسلا ىف ربع نبا وكذب مل السرم ماب ىنلا نع عفان نع ىحمملا نایفس

 هللا هحر نقاملا نبا انخيش مرج !ذوبو ذمتعملا وه اذه « انباحمآ لاق د ىراخبلا لوقب دارملا وهو هيف رع نبا ركذ

 وهو « عمبا » ىف كلذ مزج هتاف ىد.حلا نم كلذ قاتو ۰ قيرطلا هذه ىف عفان ىلع فوق وم ةنأ ىل ربظ : لاق نکل

 ىراخبلا نأ ینعما : لاقف ادحأ رمع نیاو یکم نيب امف رك ذي مل ةعط':م ةيناثلا ةءاورلا نأ معرف ىتامركلا امأو لمتحم

 , لاق اذك « امهنيب ىذلا ىوارلا ركذ اوح رطف رع نآ نع یکم انثدح اولاةف امطقنم ثيدحلا ائباكصأ صور : لاق

 اذه : یشکرزلا لاقو : رع ناو ىكم نيب لوصوم هنأ ةمثآلا مالك نه نيبت نکل ىراخبلا دروآ ام رهاظ ناک ناووهو

 هنأ لمتحیف « رع نبا نع کدلا نع انباحصأ لاق و هلوقب دارأ ىذلا اذام وهو « رظانلا هب یتمی نأ بحب ام عضوملا

 میضهب نأ لمت و « رع نا نع اعوفرم کم نع هبامصأ نع ةرمو الم عفان نع یکم هخيش نع ةرم هاود

 لاق مث ۰ دودرم وهو « یتامرکلا هب مرج یذلا وه ىناثلا اذهو . ها یکسلا هنأ ىلا ريع نبا نع ىوارلا بسن

 رئاظن هباتتكىف هل عقوو « عویبلا ىف مدقت اک ةطساولاب یکسلا نع ىور اعر ىراخبلا نأ لوالا دیشب و : یشکرزلا

 هرخآ ىف لاق مث اثیدح رکذف < لیعاعسا نب كلام انثدح » لاق ثیح « دعجلا باب » ىف اييرق أمس ام اتم « كلذل

 ىلا اوموق هلوت باب » ىف ناذئة.ءالا ىف هريظأ و ؛ نتلا ىف ةدایز ركذف « ليعامسا نب كلام نع ىباحأ ضعب لاق

 یا ضعي ىتميفأ » هرخآ ىف لاقو اثیدح ركذف « ةبعش انثدح ديلولا وبأ انثدح د هلوق وهو : تلق . « کدیس

 نايل انثدح » لاق فيح ديز نب ةماسأ ركذ ىف بقانملا ف قيس ام هثم بر قو . نتملا ىف ةيلك ركذف ه ديل ولا بأ نع

 : تلق . اضیآ نتا ىف ةدايز رک ذف «ناجاس نع انباحا ضعب ىنثدح » هرخآ ىف لاتو اثیدح ركذف « نمحرلا دبع قا

 ىف فالتخالاو « لاسدالاو لصولا ىف عفو بابلا ىف فالتخالا نأ باپلا ثيدح نيبو عضاوملا هذه نيب قرفلاو

 شیدا یراخیلا دروأ دقو . لعا هللاو « فالتخ الا قلطم ىف عيمج أ كرتشا نکل ٠ نا ىف ةدايزلاب عفو هريغ
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 : ةجرد هيف لون هنکبل « اعوفرم الوصوم ةلظنح نع نابلس نر قحصإ قيرط نم هيلي ىذلا بابل ف روك ذملا

 الوصوم هرک ذف « مارا نب یکم انئدح » لاق ىموس رطلا ةما دال « رع نيا دنسم ١ ف انأ تعقو یکم قيرطو '
 هجو نم « بمشلا » ىف قهبلا هجرخآ اذکو . «ةناءلا ناحو » رفظلاو براش صق هلوق دمب هيف داذو اعوف م
 رمع نبا نع عفان نع ةلظنح ةجرت ىن هرکذب ملف « فارطالا » ىف ىزملا هلفغأ ي ملا اذهو : تلق . ىكم نع :
 نيدلا ناهرب خيشلا بلح ثدح ىل ركذ اذه بك نأ دعب مث « نامیاس نب ما قبرط نم الد کیر نم اد
 ناف یا نايف ىنأ نب ةلظنح ىكملاب دارلا و « ىراخبلا وه انب احآ لاق» لئاقلا : هل لاق ىنيةلباا انخیش نأ ىلحلا
 , ةلاظتلا ی یراخبا ه ثدح ال مارا نإ ی نایب فالتخالا مضومو ٠ نالصتم نادنسااو : لاق هم
 نع ةلظن- نع کم لرالا دنسلاف لاق ء کلا نع » !ولق لب هوهسإ مل ةلظنح نع هل هوود ايلف یراخملا باسا امأو
 ناک هنأكو « ةب وءص كلذ مهف قو : لاق مث ۰ رمع نبا نع عفان نع ىسملا نع انبامأ ىتاثلاو , رع نبا نع عفان
 , كلذك سیل و ةلظن اونا ةعاج ىراخبلا دنع نوكي نأ هاضتقمو ةيوعصلا نم ركذ ايف قدص دقو , كاذب حعبنب
 « ىزارلا نحاس نب قرا وهر ةطساو الإ هنع ىراسخيلا ثد_ح ال ثيدحلا اذه ةلظنح نم حمس ىذلا ناف
 .نايح ناو عفان نا لاقو « ةئامو نيمسآ و عسل ةئس تام دم نا لاق ؛ فر ديلأ یراخبلا باط لبق هافر تناكر
 كثيدح رع نبا نع عفان نع ةلظنح ةجرت ىف لاقف دارملاب « فا رطالا» ىف دوعسم وأ مصفأ دقو « نيتئام ةنس تام
 نایاس نب یت نع ءاجر ىنأ نب دا نع » سايللا ف خ « براشلا صقو رفاظالا میفت و ةناملا قلح ةرظفلا نم »

 نع یک نع انباعا لاقر » لاق « عفان نع ةلظنح نع ميهاربا نإ کم نعو « رمح نبا نع عفان نع ةلظنح نع
 نع هلوقب هدام ناو میهآ وا نب کلا کلا نع هلوقب یراخبلا دارم نأب حرصف « رع نیا نع عفان نع ةلظنح
 هب ثدح ال مارا ن کم نأ هتردف اک هنأ لصامحلاو . هع عفان نع ةلظدح نع وهو روك ذلا دزسل اب رع نبأ
 نب قوما قیرط نم الوصوم هقاس مث كلذ ىراخبلا یکم . هلصو ىراخبلا ريغ هب ثدح املو هلسرأ ىراخبلا
 ىلع ىوارلا مدقت نم وه ( انئدح یرهزلا ) هلوق . ىزملا مرج كلذبر ىنبدملا نبا وه ( ىلع انئدح ) هلوق . ناياس
 , امهجرختسم ىف مين وبأو ةاوع وا هجرخأ ىرهزلا تعم لاق نايفس نع ىديملا هاور دقو « غئاس وهو ةغيصلا
 : .دحاو ريغو ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ نع لسم هج رخا اذکو « ةنمزملاب یرهرلا نع نایفس نع رمأ اورو ؛ ةقيرط نم
 ` أ لوسر لاق : ىوارلا لوق نع ةيانك یه ( ةاور ةريره فأ نع) هلوق . نارفس نع مهلك ددم نهدواد وأو
 . و هللا لور لاق ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ ةاور قو مب ىنلا هب غلبي ددسم ةياور ىف عقو دقو . اهوح را خيي
 ةءاود یوارلا لوق نأ ثيدحلا مولع ىف ررقت دقو ۰ حرصپ ةراتو ینو ةرات ناك ناف. نأ هتباور ىف دحأ نيب و
 نع دعس نب مهار] قب رط سرم هيلي ینلا بابلا ىف یایسو ؛ عفرلا ىلع لو كلذ وحنو هب غلبي وأ هور وأ
 ديعس عم ةيلس یا ةدايز یرهرلا نع ةصفح ىنأ نإ دهم ةياود ق عقوو ۰ یی هللا لوحر تمم , ظفلب ىرهزلا
 دار سو ؛ انه عقو اذدك ( ةرطفلا نم سخ وأ . س ةرطفلا ) هلوق . خیل وبأ هجرخأ دنسلا ف بيسملا نا
 نع رهعم ةياور ىف اذکو . كشي مو . ةرطفلا نم سمخ م دحآ ةاور ىف عقور ۰ نایفس نم وهو كل اب دواد
 ةرطفلا و ظفاب هاب ىذلا پابلا ىف اك سکس اب دعس نب مهاربا ةياور ىف عقوو ۰ ی اسنلا و یذمرنلا دنع ىوهولا
 : دصلا قرفد نا لاق ؛ ىلرالا ىلع و یهو : یاشلاو لس» دنع ىرهزلا قع طزب نب سو را ور ىفاذكو ءس*غ
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 كلذ ىلع ةدايز ىرخأ ثيداحأ ىف تبث دقو « رصحلا ىلع ةءاورلا هذه ةلالد نم ربظأ هيف ضيغيملا ىلع « نم » ةلالد

 ددعلا مویفم نأو ةلالدلا عفرب ليقف « ةغيصلا هذمب نابنالا ىف ةيكنلا ف فلتخاو . دارم ريغ امف رصحلا نأ ىلع لدف

 لك ىف ركذف ماقملا بسع كلذ ىف فالتخ الا لب ليقو « ةدايزلاب لعا مث ساب الوأ ملعأ ناك لب ليقو « ةجحي سيل

 « ةحيصالا نيدلا » هلوق هيلع لمح اك ةرركذملا سخلا م !دیک ال ةذلابملا رصحلاب ديرأ ليقو « نيبطاخلاب قئاللا عضوم

 نم د اعوفمم مقرا نب دز ثيدح نم یاسنلاو ىذمرتاا هچرخا ام ديك أتلا ىلع لديو . كلذ وحنو « ةفرع جملا و

 قاح : هيف دازو هوحن ىرفاعملا ورمع نب ديزب قبرط نم دمحأ جرخأو « یوق هدنسو « انم سيلف ةيراش خب مل

 خابت ةرطفلا لاصخ نأ ىبرعلا نارکذو . ةيوج وب لاق نم ليلد ناتا ىلع مالكلا ىف ىنأ.سو « رفاظالا ميلقتو ةناملا

 نيثالثلا فرست الف كلذ نم معأ دادأ ناو ‹ كلذکس يلف ةرطفلا ظفلب درو ام صوصخ دارأ اذا « ةلصخ نيثالث

 ق ىقأيضو . ائالث الا ءيفركذي مل هناف لبق روك ذا رمع نبا ثيدح ةرطفلا لاصح ىق درو ام لقأو « اريك هزت لپ

 «ةرطفلا نم ثالثو ظفلب هل اور  لیعاعالا جرخأو «ةرطفلا نمو ظفلب و ةرطفلا ظفلب درو هنأ هيل ىذلا بابل

 نم رشع م ةشئاع تب د> نم لو 1 نا#لا دارو ىالثلا رکذف « ةرطفلا نم م ظفلب ىرخأ ةاور ىف هجرخأو

 قاشنتسالاو ةضمضلاو كاوسلاو ةيحفلا ءافءإ : دازو ناتهلا الإ ةر ره ىبأ ثيدح ىف ىتلا ةسخلا ركذف « ةرطفلا

 : امتع ريبولا نب هللا ديف نع بیبح ن قاط نع ةبيش نب بعصم ةياور نم هجرخأ «ءاجنتسالاو مجاربلا لسغو

 ظفلب هجرختسم ىف ةناوع وبأ هجرخأ دقو ‹ ةضمضملا نوگن نأ الإ ةرشاعلا یمن ىوارلا نإ هرخآ ىف لاق نکل

 نب قلط تممس د لاق ميلا نامیلس قيرط نم یاسنلا ج رخأو « قاشنتسالا لدب راثنتسالا ركذو « ةنسلا نم ةرشع و

 رشب ىبأ قيرط نم اضِيأ هجرخأو « ةدعمضلا ف تککشو ملات هنأ الإ هلثم رکذف « ةرطفلا نم ةرشع رکذب بيبح

 ةعواعقاا ةياورلا ىئاسنلا حجرو « مجاربا لس لدب ناتخلا ركذ ةنأ الإ هلثم ركذف « رشع ةئسلا نم » لاق قلط نع

 لجعلاو نيعم نا هقثو ةريش نب بعصم اموار ناف ةحداق ةلعإ تسيل اهنأ ىل ربظي ىذلاو . ةعوفرملا ةلوصوملا ىلع

 نم هتحصإ كحلاف هریغو ةر ره نأ ثيدح ىف دهاوش هلو : نسح هثید امهريغو متاح وبأو دحأ هنيلو امهریغو

 هممس هنأ ديرب نأ لمشحي « ةرطفلا نم ارشع ركذي بيبح نب قاط تعمس » ىميتلا نایاس لوقو « ختا ةيئيحلا هذه

 دقو « دئسأأ ناماس فذخ اهدنسو اهركذب هعمس هنأ دب زب نأ لمتحم و « قئاسنلا هميق ام رهاظ ىلع هسفن لبق نم اهركذي

 ةضمضملا ةرطفلا نم » لآ ةدئاع ثيدح وح اعوفم رصاي نب رابع ثيدح نم هچام ناو دواد وأو دمحأ جرخأ

 امأو ۰ هجام نبا هقاع ةريره ىبأ ثيدح ىف ىلا سا ركذو « حاضتنالاو مجارلا لسغو كاوسلاو قاشنتسالاو

 قرفلا منم ركذو سآر لا ىف سمخ لاقو « سابع نبا نع هوحت یورو » لاق مث ةعئاع ثيدح ىلع ةب لاحأف دواد وبأ

 نع حيض دس هةيرط نم ىرطلاو هريسف: ىف قازرلا دع هجرخأ ام ىلا ريشي ةنأك : تاق . ةيحللا ءافغإ رکذب لو

 سم « ةرامطااب هللا هالتبا : لاو 14 نېم اف تاماكي هر مهار لتبا ذاو ) یلامت هل وق ىف سابع نا نع سواط

 كشر ملو ءاوس ةناوع ىبأ نع اهتءدق ىتلا ةياورلا ىف اک ةشاع ثيدح لثم ركذف : تلق . دسجلا ىف سو « سأرلا ىف

 لسغ ركذف سابع نبا نع رخآ هجو نم متاح ىنبأ نبا هجرخأو ةيحللا ءافعإ لدن قرفلا اضيأ ركذو « ةنعمضلا ىف

 ىف ةماش وبأ رصتفا ةلصع ةرشع سمخ تبداحالا هذه ىف تدرو ىلا لاصلا عومج راصق ؛ ءاجشتسالا لدب ةءجلا

 لبق تیار دقو « ملم حرش و ىف ةدحاو ىوونلا دازو « رشع ىنئا ىلع ابنم « كلذ هبشآ امو كا وسلا باتمك»

 یرابلا عض م ۱۰ ج م ,
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۰ ۴۸:

۸۸ 

 هوضولا امأف : اماع ةدئاولا رشملا حرش لا ديشأ نأ هيلع قفتملا ثيدحلا ىف ةدراولا سخا حرش ىف ضوخلا

 ةيحلاا ءافعإ امأو 0 ةرابطأا باّسك ىف امحرش مدقتف ةممحا لسغو كاوسلاو ءاجئتمالاو راثناسالا و قاشتسالاو

 4 رب عمج ميجلاو ةدحوملاب وف مجاربا لسغ انا باوبأ دوز ىتأيف قرفلا امأو 3 همای ىذلا بالا ىف ایف

 ٠ ايس الو خسولا ايف عمتجيو خسقت ىتلا عضاوملا ىه : ىباطخلا لاق , فکسلا رغ ىف ىلا عب اصالا دقع یهو نیتمضب

 ٠ خسو نوضخلا كلت ىف عمتجیف مامطلا بقع ديلا لسفت ال برءلا تناك : ىلازغلا لاقو . ندبلا ىرط نوكسي ال نم

 لدضلا و ءوضولا ىف امل غ ىلا جانحي املأ ینمی , ءوضولاب ةصتخم تسیا ةلقتسم ةنس یهو : ىوونلا لاق - املسغل أف

 عمل اب ارارضإ هناقب ىف ناف خایصاا رعقو نذآلا فطاعم ىف خسولا نم عمت ام ةلاز] ام قاآ دقو « فيظنتلاو

 « عرس اهيل خسولا نال ءوضولا دنع مجاربلا دهاعتب ىمأ لب ىنلا نا و سنأ ثيدح نم ىدع نبا جرخأ دقو

 قو « عمار اوقنو , مكنامالف اوئفداو :٠ ؟رافظا اوصق م هعفر رشب نب هتلا دبع فیدح نم کا یذموالو

 ال متأ و ینع ءیطبب ال لو : لاقف ب ین ىلع ليدبج أطبأ د سابع نبا ثيدح نم دمحالو . لوپ#ب وار هدنس

 ةدحومو مب ةبجار عج بجاورلاو « کبجاور نوقنت الو مبراوش نوصقت الو - نوک اتسن ال ىأ - نونتسآ

 6 موضعب دنو نطابلا لصفملا ةمجربا| : ھل رس نبا لافو 5 ابلك عباصالا لصافم بجاورلاو مج ارت : لمجع وبأ لاق

 نيب ام ليقو « تایمالسلا روبظ ىه ليفو « عباصالا بصق ليقو « عباصالا لوصأ لصافم نطاوب بجاورلاو

 نم تاجبسملا مجاربااو « مجاربلا نيب ىلا ءادلاا ةعقبلا ةبجارلا : ىنارعالا نبا لاقو . تايمالسلا نم مجاربلا

 لصافم بجاورلا : ىرهوجلا لاقو . ناتمجرب اماف ماسهبالا الإ تاجر ثالث عبصإ لك فو « عباصالا لصافم

 سوءد بجاورلا : اضیآ لاتو . فکلا لع ىنالا عجاشألا مث . .مجا ربا مث « لمانالا ىلت ىتاللا مباصالا

 لصتت ىنلا عباصالا لوصأ عجاشالاو « تءفتراو ترن همك ضباقلا ضبق اذا ۰ فکساا ربظ نم تايمالسلا

 : یورما دیبع وبأ لاقا حاضتنالا اماو . فسا رداظ قورع یه لبقو . عجتأ اهدحا و « فک! رهاظ بصمب

 ءالا حاضتنا : ىباطخلا لاتو . ساوسولا هنع قثیل ءوضولا دعب هریک اذم ةب حضنیف ءاملا نم الیلق ذخاب نأ وه

 «هريغ ومف لوألا ىلعو ؛ ةدحاو ةلصخ ءاجنتسالاو وه اذه ىلعف . لیلقا ءالا وهو حضنلا نم هلصا و . هب ءاجنتسالا

 لوسد یأر د هنأ هيبأ نع محلا نب نايفس وأ ىنةلا نايف نب ا ةءاور نم نتسلا باأ هجرخآ ام هل دمشإ و

 نبا ىنأ الجر نا : ريبج نب ديعس قيرط نم قهباا جرخأو < اب حضتناف ءام نم ةنفح ذيخأ مث أضوت ب هللا

 . هنم وه لقف اًديش كلذ نم تدجو اذاف « ءاع حضنا : سابع نبا هل لاقف « ىلصأ تق اذا اللب دجأ ىنإ لاقف سابع

 ثيدح نمیذمرتا هج رخأ ام اهثم « ةريثكف ةرطفلا ظفلب ابف حيرصتلا درب مل نكسا ینعلا ىف ةدراولا لاصخلا امأو

 ليقف ءايحلا طبض ىف فلتخاو « حاکنلاو ٠ كاوسلاو « رطعتلاو ؛ ءایغا : نيلسرملا ننس نم عبرا م همر بوپآ ىنأ

 ديدشتو ةلمبملا رسكب ىه لیقو « ناميالا نم .ابحلا » نأ نيحيحصلا ىف تبث دقو , ةفيفخلا ةينانحتلاو ةلمهلا حتفب

 . ندبلا نيسحتب قامثت ةيسح ةلصخ ىه ىناثلا لعو « قلخلا نیسحتب قلعت ةيونعم ةلصخ لوألا ىلعف « نونلا
 هللا دبع نب حيلف قیرط نم « لوصالا رداون و ىف ىذمرتلا ميكحلاو € ةباحصلا مجعم د ىف ىوغيلاو رازيلا جرخأو

 ةماجملاو محلا دازو حاکنلا الإ ةروكذملا ةمب رالا ركذف « نيلسرملا نيس نم سمخ و هعفر هدج نع هيبأ نه ىمطخلا

 كثدداحالا نم كلذ عبنت اذا و« بوآ ىنأ ثديدح ىف لرالا طبضلا ىوقي اع وهو « ماللا نركسو ةلماا ركب لاو

 هر
 رج
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 « ةئيملا نيسحت اهنم « عبتنلاب كردت ةيويندو ةذيد حاصم لاصخلا هذهب یلعتی و . لعأ هقا و هيلا ترشأ اک ددم شک

 ةحنار نم هب ىذأتي ام فكب نراقلاو طلاخلا ىلا ناسحالاو , نين رابط طايتحالاو , الیص و ةلج ندبلا فيظنتو

 ةظفاحلا و « عراشلا سآ لاثتماو « نا والا دابعو ىراصنلاو دومااو سوجلا نم رافکلا راعش ةفلاخو « ةمرک

 هنأكو « كلذ ةبسانم نم لاصا هذه ىلع ةظفاحملا ىف اد ( مروص نسحأف عدوصو ) لات هلوف هيلآ راشآ ام ىلع

 ىلع ةظفاحم اهيلع ةظفاحلا قو« اهتسح هب رمتسي ام ىلع اوظفاح وأ . امحبقي اع اهوهرشن الف روص تنسح دق لیق

 « هلوق لبقیف « هيلا سفنلا طاسبنال ىعدأ ناك ةليمللا ةئيحلا ىف ادب اذا ناسنالا نال , بولطلا فل آنلا لعو ةءورملا
 انه ةرطفلاب دارملا نأ ىلا ءالملا رثكأ بهذ : ىناطخلا لاةف ةرطفلا حرش امأو . سكعلاب سکملاو « ةيأر دمحم و

 وبأ مزج هيو نيدلا ةرطفلاب ىنعملا : ةفئاط تلاقو . ءايهنالا ننس نم اهنأ ىنعملاو اولاق « هريغ هلات اذكو « ةنسلا
 .اذه ىف ةرطفل اب دارملا نأب قعا وأ خيشلاو ىدرراملا مرج « بذهملا حرش » ىف ىووذلا لاقو « جرختسلا ىف معأ

 لعل نكسا « ةئسلا ىنعم نم ديعب ةرطغلا ىنعم : لاقو ىباطخلا هركذ ام حالصلا نبا لكشتساو « نيدلا ثيدحلا
 حمص ىف ناف ۰ باوصلا وه ىباطخلا هلقن ىذلا نأب ىوونلا هبقعتو . ةرطفلا ةئس ىأ فاضم فذح ىلع هنأ داوملا
 ريقام حصأو لاق ءرافظالا ماقتو طرالا فو براشاا صف ةذسلا نم , لاق 2 ىنلا نع رع نا نع ىراخبلا

 ءىش ىف هل ینلا رأ مو « اذهلع نقلملا نبا انخیش هعبت دقو .ها ىراخبلا ىف اسال ىرخأ ةياور ىف ءاج اع ثيدحلا
 عقو معن . ةرب ره ىبأ تیدح نم اذکو « ةرطفلا ١ ظفلب رع نبا ثيدحح نم هيف ىذلا لپ « ىراخبلا خسن ند

 مل-م ةياور ىف أك ةرطفلا ظفلب ىرخأ قو < اور ىف ةناوه ىبأ دنع ةشثاع ثيدح ىف ةرطفلا عضوم ةئسلاب ريبعتلا

 ىلعو عارتخالا ىلعو یهولا ىلع قاطی و . الوط قشلا ءافلا حتفب رطفلا لصأ : بغارلا لاقو « امهريغو ىناسنااو

 تاوامسا) رطاف هنمو « ةأدتبملا ةةاخلا ةرطفلا لصأ « ةماش ما لاتو . لاثم ريغ ىلع داحجيالا ةرطفلاو . داحيالا
 هيفو « هيلع هقلخ هللا !دنبا ام ىلع یا « ةرطفلا ىلع دلور دولوم لك د مر هلوقو « نیقلخ .ىدتبما یا ضرالاو
 هيدؤي امو ةتدالو تقو نم كرت ول دحأ لک نأ ینعلاو ( الع سانلا رطف ین هللا ةرطف ل ىلاعت هلوق ىلا ةراشا

 ( هللا ةرطف افین> نردلا كبجو مقأف ١ اهلبق ىلاعت هلوق هديؤيو « ديحوتلا وهو قحلا نيدلا ىلا هادأل هرظأ هيلا .

 نأ بابلا ثيدح ىف ةرطفلاب دارلاو < هنارصنيو هنادوم هاوبأف و هلوقب هبقع ثيح ثيدحلا ةيقب ىف ريش هیلاو
 ىلع اونوكسيا مهل امحتساو الع محو اهيلع دابعل هللا رطف ىتلا ةرطفلاب اهلعاف فصنا تلمف اذا هایشالا هذه
 اهانعم ىف درو ام عومب ىلا بابلا ثيدح ىف ةرطفلا ىواضيبلا یضاقلا در دقو . ها ةروص امفرشأو تافصلا لكأ

 اکو: عئارشلا اهبلع تقفتار ءایبنالا اهراثخا يا ةع دقلا ةئسلاىه : لاقف ةنسلاو نيدلاو ةلبجلاو عارتخالا وهو
 ةفص « سمخ و هلوق نأ « ةرطفلا نم سمخ » هلوق ىف ةركلاب ءادتبالا غوسو . یجتنا الع اورطف ىلبج أ
 ةلمجا نوکست نأ زو<و : لاصخ سحن ىا ةفاضالا ىلع وأ « اهرسف مث سمخ لاصخ ريدقتلاو فوذحم فوصوم
 لد ةئسا اب ثيدحلا تاياور ضرب ىف رييعتااو : ةراعفلا نم سمخ مكس عرش یالا ريدقتلاو فرذحم أدترم ريغ

 وه : !ولةو امهريغو ىدرواملاو دماح وبأ خیشاا كلذب مزج دقو ؛ بجاولا لباقت ىنلا ال ةقيرطلا ام داري ةرطفلا

 نأ ىدنع : لاقف ىبرعلا نب ركب وبأ یضاقلا برغأو . نيدشارلا .افلخلا ةنسو یتنسب كيلغ » رخالا ثيدحلاك
 فيكن نیبمدالا ةروص لع هنروص بت ل اهكرت ول ءرملا ناف « ةبجاو اهلك فبدلا اذه ىف ةروكذملا سخلا لاصا
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 یهو قالا ني تا بولطم اهدوصقم ىتلا ءايشآلا ناب ةماشوبأ هبقم و ءأطوملا حرشو ىف لاق اذک « نيدلسملا ةاج نم
 نآ لقنو . فاك ا ملا بدنلا درجف « سفنالا يعاود ءافتكا اف عراشلل باميإ سآ دورو ىلا جاتمت ال ةفاظنلا

 هنم هلأ ءىثلا ىلا فضا ايف لصالاو « ندا ىتممب ةرطفلا نأ ىلع ريخاا لد : لاق هنأ ءايلعلا ضعب نع ديملا قيقد

 تيثو : مالسلا هيلع ييهاربا عابتاب مالا درو دقو ؛ هفالخ ىلع ليلد موقي ىتح هدناوز نم ال ةناكرأ نم نوكي نأ
 بقعتو . ةب مآ ۳ بوچ ولا ىلد وہف هعابتاب هللا مآ ءیش لکو « مالسلا هيلع مهاربا اهب مآ لاصخلا هذه نأ

 ناك عوبتلا ىلع ابجاو ناك ناف « لاثتمالاب عابنالا تب لب هيف عوبتم لک بوجو یضتقب ال عابنالا بوجو نأب
 ىلع ةبجاو تناك اهنوك توبث ىلع ةمالا ىلع لامخلا هذه بوجو توبث ففوتيف « بدنف ابدن وأ عباتلا ىلع ابجاو

 نوکس مث حتفب نتخال و « عطق یآ نت ردصم ةانثملا فرفض و ةمجءملا رسكب ( ناتخلا ) هلوق ٠ ٠ مالسا هيلع ليلخلا

 نتاخلا لعفا مس | ناتخلاو « ناتتخالا د » م.م دنع سأو ةءاور ىف عقر و . صوص وضع نم صوصخم ضعإ عطق

 عطق ركذلا ناتخ : ىدرواملا لاق انه دارا لوالاو ناناتخلا قتلا اذا ةشئاع ثيدح ىف اک اضیآ ناتخلا عضولو
 ام اهتم قبب ال نأ ءىرج ام لقأو « ةفثحلا لوأ دنع اباصأ نم بعوتسن نأ بحتساا و , ةفشحلا ىطغت ىلا ةدلجلا
 ىتح ةفشللا ىطغت ىلا ةدلجلا یهو ؛ ةفلقلا عطق لاجرلا ىف قحتسلا : نيمرحلا مامإ لاتو ؛ ةفشملا نم ءىش هب ىثغتي

 : ىعفارلا هل عمن جک نیا لاو. ةفشملا عی فدك ی: : غأبصلا نبا لاقو . لدتم ءىث د :كاجلا نم ج ال

 وهو : ىوونلا لاق . اهسأر رب ودن عطقلا بع وتي نأ طرشب لق ناو ةفشملا قوف ام ءىش عطقب بجاولا ىدأتي
 اماتخ ىدرواملا لاق . مقالا هب هيلع قلط ام ةارلا ناتخ نم قت سلاو : مامالا لاق . دمتعملا وه لوالاو « ذاش

 هنم ةيلعتسلا ةدلجلا عطق بجاولاو « كيدلا فرعک وأ ةاونلاک رکذلا لخدم قوف امجرف ىلعأ ىف نوکن ةدلج عطق

 ال » يا امل لامن ةنبدااب نتت ت تم نأ ةيطع مأ تیدح نم دواد وبأ جرخأ دقو . هلاصانسا نود

 نميأ مأ ثيدح نمو سفأ ثيدح نم نادهاش هلو : تلق . ىوقلاب سیل هنا : لاقر « ةأ را ىظحأ كلذ ناف کت

 اراذعا لجرلا ناتخ ىمسيو : یوونلا لاق « قبلا دنع سيق نبا كاحضلا نع رخآو ةقيةملا باتک ىف خيشلا ی دنع
 لكلا ةيمست یضتقب ةغملا لهأ مالك : ةماش وبأ لاقو . نيتمجعم داضو ءاخم اضفخ ةأرملا ناتخو « ةمجعم لاذب

 انزو اهتتخأو امهتاتخ امهترذعأو مالفلاو ةيراجلا ترذع : ةديبع وبأ لاق . ينالاب صتخ ضفخلاو اراذعا

 ىأ هتفاق تخسفر مةلا ىف دلو اذا مالغلا نأ برعلا معزت و : لاق , ةيراجلا تضفخ شک الاو : یرهرا لاق . یعمو

 ريغ نم ناتخلا عضوم ىلع ىموملاب رع نأ انوتخ دلو نميف ةيعفاشاا نم ءاملعلا بحتسا دقو . نوتخاکر اصف تمسنا

 . هيك بجو كلذک ناك ناف ةفشا فراع زمي لب امان هناتخ نوكي ال كلذك دلو نم بلاغو : ةماشوبأ لاق عطق
 قرشلا ءاسن نيب قرفي وأ امومع نضفخم له ءاسنلا ف فلتخا هنأ « لخدلا » ىف جاحلا نب هقا دبع وبأ خيشلا دافاو

 نا لاق نف : لاق ؛ قرشملا ءاسن فالخم ۰ نهتم اهعطف عورشملا ةلضفلا مدعا نضفخ الف برغملا ءاسأ و نضفخيف
 بهذ دقو . الف ال نمو كلذك ةأرملا قح ىف لاق مالل الاثتما عضوملا ىلع ىسوملا رارما بحتسا ان تخم دلو نم

 هاطء ءامدقلا نم ه لاقو < « هباوعا دوبج و یعفاشلا بابلا ىف ةروك ذلا سخلا لاصخلا قاب نود ناتخلا بوجو ىلا

 بجا و ةفينح ىلأ نعو . بحي : ةيكدل الا ضءإو دا نعو . نتاع ىتح همالسإ مت م ريکا لسا ول : لاق یتح

 ا ايان م وهو ءاسنلا قح ىف بحي ال ةيمفاشلل هجو ىو . هگرتب مثأي ةنس هنعو . ضرفب سيلو
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 ةعفر سوآ نب دادش كيدح مهتجح نمو ؛.بجاوب سيل ةنأ ىلا ةيعفاعلا ضعبو ءابلعلا رثكأ بهذو . دمحأ نع
 قلا ةي دارم ال ثيدحلا ىف درو اذا ةنسلا ظفل نأ ررقت امل هيف ةجح ال اذهو « ءاسنلا ةمركم لاجرلل ةن ناتخلا م

 هنأ بقعتو . کما قارتفا دارملا نأ ىلع لد كلذ ىف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفتلا تعفو !.نکل « بجاولا لباقت

 قح ىفو بدن لاجرلا قح ىف نوكي وأ « ءاسنلا قح ىف هنم دك ۲ روكذلا قح ىف نوكي دقف بوجولا ف رصحني مل
 1 قجبلاو دسحأ هجرخأ هب جتح الو ةاطرأ نب جاجح ةياور نم هنا تبثي ال ثردحلا نأ ىلع , ةحابالل ءاسنلا

 نبا نع ديز نب رباج نع ةداتق نع رشب نب ديعس قيرط نم « نييماشلا دنسم » ىف قاربطاا هجرخأ دهاش هل نکلا

 اضيأ قبيبلا هجرخأو ) یاب نبا نع رخآ هجو نم قويبلاو خيشلا وبأ هجر خآو . هيف فلتاع دصسو <« سابع

 ذش نم ضعب دنع الإ ةبجاو يسيل ناتخلا عم ةمظتنملا لاصخلا نأب اضيأ اوجتحاو ؛ برپا فآ تاد نم

 حسج ىذلا كرتدملا ردقلا ثيدحلا ىف ةنسلابو ةرطفلاب دار نأ منام ال هنأب بيجأو , ابجاو ناتخلا نوكي الف

 اأو. هريغ نم ليلدلا بلطيف هتوبث الو بوجولا مدع ىلع كلذ لدي الف « دكؤملا بلطلا وهو بدنلاو بوجولا

 موي ةقح اونآو رم اذإ هر نم اول ) ىلاعت هلوق ىف اک دحاو سا ظفلپ محلا ىنلتخلا عج نم عنام الف

 لاقف « ةدمملا حرش » ىف ىتابك افلا هبقءتو « ةعاج هب كمت اذکه . حايم لک لاو « بجاو قلا ء ۳

 نيرمآلا دحأ ىلع لمح نأ نیمتف < عيمجلا ف تلمعتسا ةدحاو ةظفل نمضت ثيدحلا نا ثيدحلاو ةبآآلا نيب قرفلا

 نرمالا دحأ ىف فرصف « بوجولا رهاظااو < ابيف تورك: سمالا ةغيص ناف ةيآلا فال , بدتلا را بوجولا

 اأو نيينعم ىف دحاولا ظفللا لامعتسأ منع نم ةقيرط ىلع متي ام'إ بقعتلا اذهو . لصآلا ىلع ىخآلا ى قبو ليلدب

 عنمتف ةساجنلا سيمت ةفلقلا نأ لوالا : ةلداب ناتتخالا بجوأ نم لدتساو . مچاغ درب الف ةيعفاشأ اك هزيج نم

 هب رطفي ال هيف لوكأملا عضو نأ لیلدب « رهاظلا مكس ىف مفلا نأب بقعتو « همفي ةساحت كسما نكةالصلا ةع

 قلا . رفتغم ان دنع ردقلا اذه ناب ىريطلا بيلا وبأ حرص دقو  نطابلا كح ىف هناف ةفلقلا لخاد فالخع « مثاصلا

 «ناتخاو رفكلا رمش كنع قلأ : هل لاق هل ىنلا نا د ريثك نب ميثع دج بيلك ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ام
 لاق دقو فيعض ثيدحلا دنس نأب بقءتو . ةيصوصخلا لملد موقي ىح هريغ دو دحاولا هباطخ نأ ررقت ام عم

 فراش وأ غلب نمل عرشي امن] هنأ یایسو « نوتخا نم ةروعلا فشک زاوج ثلاثلا « ءىش هيف تبشر ال : رذاملا نبا

 وبا اذه جاجتحالا هنع لقن نم مدقأو , كلذ حيبأ ان بحي مل ولف « مارح امهالکو اميل ن اخلا رظن زاوجو غولبلا

 : لاق جرس نبال بوسنلا « عئادولا باتك» ىفءآر هنأ ىوونلا ركذو « هريغو ىباطخلا هنع هلقن جیرس نب سابملا

 دماح ىنأ خيشلاك ةفلتخم تارابعب هدعب نيفصملا نم ةعامج هنع ربع دقو : ةماش وبأ لات 5 هنع تيثي هنظأ الو

 مسجلا ةحلصمل حابم ةروعلا فشك نأب ضايع هبقمتو . « بذهملا » ىف خيشلاو ىخرسلا جرفلا ىنأو نيسحلا ىضاقلاو

 . , ىلوأ ةينيدلا ةحلصملا ىف ناك ةيويندلا ةحاصلا ىف زاج اذاو « اعاجا ابجاو كلذ سیل و « ةاوادملل حابب اميلا رظالاو
 لغادنل اب ةبطخلت تاصنالا كربک بجاولا رينا بجاولا كرت دق ليق ناف : لاةف اذه نیسح ىضاقلا رعشتسا دقو

 بحي ملو نيلوالا نع باجأو . الم ةاوادملل ةروعلا فدکو ؛ ةرالثلا دوجسا ةالصلا ىف مايقلا كرتکو « ةيحتلا تعكر
 مبنا دار الا ةماش وبأ یوقو. دارلا متي الف ةا وادم لكل زوجب ال ةروملا فدک ن أب یوونلا باجأو . كلاثلا نع

 سال ازچآ دقو « ناما 7 رظنلاب الا لساغلل كلذ أتي الر « تيما ةناع قلع نأ تملا لساغلا ارزوچ
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 ابجاو نوکسف ادیعآ دسجلا نم فلختس ال وضع عطق ةنأب ىدرواماكهءابتأو دماح وأ جتحا عبارلا . بحتسم

 :ىدرواملا لاق سماحلا . سايقلا متب لف « مظع مرج ةلب اقم ىف حيبأ ام ديلا عطق نأب بقعتو ؛ ةقرسلا ىف ديلا عطقك
 .بوجو وأ « ةب وةع وأ « ةحاصا : 1 ثالث ىدح] ىف الإ عرشي ال وهو سفنلا ىلع مظع 1 لاعدا نا ا ىف

 نم ةفلقلا ناف ةفاظنلاو ةرارطلا درك اصم ةدع نات+لا ىف نأب ةماش وبأ هبةمتو . كا 9 نالوالا نتنا دقو

 رفأو «  ةصاح ةيلو هلو « ردق مدنع ناتخلل ناکو « مرامشأ ىف فلق الا مذ رثكدقو ۰ برملا دنع تارذقتساا
 « رفاكلا نم مسملا فرمب هو « ندلا رامش نم ةناب بجاو نآ2 ۱ نأب اجتحم ىاطخلا لاق سداسلا . كلذ مالسالا

 نيدلا راعش ناب ةماش وبأ هبقعتو . نیملسلا رباقمیف نفدو هيلع ىلص نيز ون ريغ لتف ةءامج نيب نرتخم دجو ول یتح

 . ةي قلاب ركذ ام دمقیلف نونتخ یداصنلا نم اريثكو دوجلا نال دودرم لوتقلا ىف هاعدا امو . ةبجاو الك تسيل

 اعوفرم نیحیحلا ىف یذلا ةر ره یا ثيدحت جت نأ ججملا نسحأ : قوبلا لاق عباسلا . هلیلد لطب دق : تاق

 حصو < ميهاربا لم عبنانأ كيلا انيحوأ مث إل ىلاءت هقا لاق دقو « مودقلاب ةنس نين اع نا وهو ميهاربا ناتخا د

 عقب اع) ابلاغ ءالتبالاو , ناتخلا نهنمو ةرظفلا لاصخ ى نیما مهاربا نهب لقب یا تاملكلا نأ سابع نبا نع

 نم هنا ‹ بوجولا لبس ىلع هلمف مالسلا هيلع مهاربا ناك نإ الإ رکذ ام مزا ال هنأب بقمتو « ابجاو نوكي 6

 هیبن قح ىف یلاعت هقا لاق دقو « لعف ام قفو ىلع هعابتاب سالا لاثتما لصحیف بدنلا ليدس ىلع هلعف نوكي نأ زئاجلا

 قايف اضيأو « بوجولا ىلع لدت ال اهدرجء هلاعفأ نأ لوص الا ىف ررقت دقو 4 نود لمل هوعبتاو ) دمع

 نم ىمأ نع الإ هنس لثم ىف كلذ لمفي ال مالسلا هيلع مبهاربإ نإ : ىدرواملا لاقو . ةبجاو تسیل رشعلا تاملكلا

 نا : : هيبأ نع حابر نب ىلع نب سرت د نت ل قوا جرخأف < الو ةنم هاج دق امي هلاق امو . ها هللا

 ةير امدق عجولا هيلع دتشاف مودقا اب ننالخاو لجعف ةنس نيا نا ذثنیح وهو ناتخ نأ مآ مالسلا هيلع ميهاربا

 ءاج مودقلا : ىذرواملا لاق . كرمأ رخؤأ نأ تهرك براي : لاق . هتل اب كرمأن نأ لبق تاج كنا هيلا هللا ىحوأف

 ديبع وبأ لاقو « مودقلا ىمسي ناكم هب دارملا نأ ىلا هريغ بهذو « هب نتّدخا ىذلا سأفلا وهو اددشمو اففنع

 نه برقلاب عضوم وه : ةماش وبأ لاتو . ماشلاب ةيرق مسا لبقو « هليقد ناك وه لاقي : نيبي رغلا ف یورما

 ددشب ال هاب تملا ن ر | حرصو ؛ فيفختلاب لالا نأ 1 ليقو « هرق اف ىلا ةيرقلا

 مالسلا هب هيلع مدارا رکذ ىف روكذملا ثيدحلا خرش ىف اذه ضءإ مدقت دقو « امب'م لک ق نيبجولا موضع تيئأو

 ةئاو ةثس ن رشعو ةئام نبا ناك نسخ ما ربا نأ ىرخأ قب رط نم خیشاا 1 نزع عفوو ٠ ءا نالا ثيداحأ نم

 « نيعبرأ اهدمب شامو نیز ام نبا وهو نتدخا هنأ وهو ٠ ريشا لوالاو « ةئس قئام لكأ نأ ىلا كلذ دعب شاع

 ماقتسا كلذ تبث ناف « ایجا و مالسلا هيلع مهارباقح ىف ناي نأ ىلع مدقت اک فوتم كلذي لالدتسالا نأ ضرغلاو

 بوجو تقو ناتقو هل : ىدروأملا لاق « ناتحلا هعف غرشپ ىذلا تقولا ىف فاتخاو . قاب رظنااف الاو  لال.دتسالا

 « ةدالولا دعب نم عباس موبلا ىف رابتخالاو « هلبق بابحتسالا تقوو غولبلا بوجولا تقوا « بایحتسا تقوو

 نم لع افي اوضن ناکو غلب ناف ؛ ةعباسلا ةنسلا نف رخأ ناف ءاموي نيعبرالا نف رخآ ناف « ةدالولا موي نم يقو

 نیسح ىضاقلا رکذو « رذعل الا بایحتسالا تقو نع رخ ال نا بحتسیو . بوجولا طقس فلت نتةخا اذا هنا هلاح

 لا قوف ناتلا ملأو , ةالصلا كرت ىلع هبرض موي ذتقبح هلال نينس رشع نبأ ريصي یتح ىصلا نتتخم نأ زوج ال هنأ ۰



 تو سس N ۳:۳ هک - ههوه تدالا

 نآل خولبلا لبق بحي ال : نيمرحلا مامإ لاقو « بذبملا حرش » ىف ىوونلا هفیزو « ریخأتلاب ىلوأ نوکیف برضا
 قلعت ال ةلال ةيدصلا ىلع ةدعلا بوجو درب الو : لاق  ملألا عم فيكف ندبلاب ةقلتلا ةدابعلا لهأ نم سيل یصلا

 دلجلا نأ ةبج نم ةحلصم ريغص وهو ىصلا ناتخ ىف : ىنخرسلا جرفلا وبأ لاتو . ضحب نامز ىنعم وه لب بعت هب
 موي ناتخلا ةهارك كلامو نسم ا نع رذنملا نبا لقنو « كلذ لبق ناتخلا ملا زوج مث نف نشخمو ظلغي نیل ده

 نيئس عبسلا ف نوكي كلذو « هن انسأ مدقم وهو هرغث قلا ىأ رفثأ اذا نس : كلام لاتو « دوپلا لمف ةنآل عباسلا

 قاربطلا جرخأو . ایش هيف عمسأ مل دحآ نعو « نينس رشع ىلا نينس عبس نيب ام بحتسي ثلا نعو افوح امو .

 ىف هركذ تمدق دقو ثيدحلا « نتخيو عباسلا ىف ىمسي ىصلا ىف ةنسلا نم عبس : لات سابع نبا نع « طسوالا » ىف

 وأ ردکشلا نبا نع دحم نب ريهز نع لسم نب دياولا قیرط نم خيشلا وبأ جرخأ و ؛ فیض هنأو ةقيقملا باتک
 « ىردأ ال : لاقف هنع اكلام تاأسف ديل ولا لاق « مايأ ةعبسا انيسحو انسح نت لَو ىنلا نا » راج نع هريغ

 ىلع نب ىموم قيرط نم اضيأ جرخأو ؛رباج فبدح قببلا جرخأ و . ىلا بحأ ناک اهعدق املكف ةربط ناتخلا نكلو

 حاكنلا باتک نم ةيلولا باوب ىف تركذ دقو . مایا ةعبس نبأ وهو قحا نخ مالسلا هيلع ميداربا نا : هيبأ نع
 لاقف ناتخ ىلا صد هنأ صاملا ىنأ نب نایثع نع نسحلا قيرط نم دحآ هجرخأ امو « ناتخلا ىف ةوعدلا ةيعورشم

 . ةيراج ناتخ ناك هنآ نيبف ةباور نم خبشلا وبأ هجرخأو « هل ىعدن الو غلي هلا لوسر دبع ىلع ناتتخلا ىتأن انک امد

 .لعأ هقاو ۰ ىثالا ناتخ ءافخإو رکذلا ناتخ رابظإ ةنسلا نأ « لخدملا » ىف جاحلا نب هقا دبع وبأ خيشلا لقن دقو

 صوصخ ناكم نم رمشلا قلح ىف ىموملا لاعتسا هب دارااو ديدحلا نم لاعفتسا ةلمهملا ءاحلاب ( دادحتسالاو) هلوق

 « حيرصتلا نع ىنغأو اهب ماهفالا لصح اذا هنم یحتسی امع ةيانكسلا ةيعورشم ةظفللا ذهب ريبعتلا فو ليق « دما نم
 « ةناملا قلح ريبعتلا اذه ةريره ىفأ ثيدح ىف قاسنلا ةياور ىف عفو دقو . ةاورلا فرصت نم كلذ نأ ربظي یذلاو

 لجرلا ركذ قوف ىذلا رعشلا ةئامل اب دارملا ؛ ىوونلا لاق , ملم دنع لبق نم امهلا راشلا سنأو ةشئاع ثيدح ىف اذكو

 . ىبدلا ةقلح لوح تب انا رعشلا هنأ حرس نب سابملا ىبأ نع لقن و . ةأرملا جرف ىلاوح ىذلا رمشلا اذكو « هيلاوحو

 الإو باغ ال وه هن وكل قاحلا ركذو لاق ۽ امغوحو ربدلا و لبقلا ىلع ام عيمج قلح بابحتسا اذه عوج نم لصحتف

 فاكلاو ءارلا حتفب بكرلا ىلع تبانلا رعشلا ةناعلا : ةماش وبأ لاقو . امهريغو فتنلاو ةروللاب ةلازالا زوجيف .

 جرفلا ليقو جرفلا رهاظ ليقو « بكر ذل لكل ليقو « جرفلا قوفو ةينثلا تحت ناکسف نطبلا نم ردحا ام وهو

 نم افوخ ىلوأ ريدلا نموه لب ربدلاو لبقلا نعرعشلا ةطامإ بحتسيو : لاق « ةأرما وأ لجر نم ناك ءاوس هسفنب

 ناكم رأونتلا موقيو لاق « رامجتسالاب هتلازإ نم نكمتي الو ءاملاب الإ ىجنقسملا هلبزي الف طئاذلا نم ءىش قاعي نأ

 لاق ؟ فتتتلاف ليف « ”ىرحي نأ رجرأ لاقف ضارقلاب ةناعلا ذخأ نع دمحأ لس دقو « صقلا و فتنلا كلذكو قلحلا

 تبنم وه لبقو « جرفلا ىلع تبانلا رعشلا ةناماا : ةغللا لهأ لاق ديعلا قيقد نا لاقو ؟ دحأ أذسه لغ یوقب لهو

 هيف دبلتيو فثكي هنال ةلارالاب روعشاا ىلوأ ةناعلا رعش : فرعلا نب ركب وبأ لاتو ۰ _.خلا ىف دارملا وهو لاق « رعشلا

 « ةدمعلا حرش » ىف ىك افلا لاق اذكو , عرشب الف ربدلا لوح ام قلح امأو : لاق . ظبالا رعش فال « خسولا

 ىف بوجولا روصت امر لب « ىوق ةماش وبأ هيلا دنتسا ىذلاو « ادنتسم حهلل رکذ لو لاق اذک « زوج ال هنا

 طئاغلا نم ءىڈ هب نامی ال نأ رءغلا ناح ول نآ هنکمآ ر لی الا الا نم دمي ل نک « هقح ىف كلذ نيءق نم قح



 ا ا ل يبل ساپلا باتک -۷۲ ٤
 باہحتسا ىلابهذ ىذلا نأك : دیملا قيقد نبا لاقو « ءاجنتسالا ردق ىلع از ءام همم سیلو هلسغ ىلا هعم جاتحي
 فالخم « فتنلا زوحيو « اءابنا قلحلا انه رمشلا ةلازإ ىف ىلوالاو : لاق « سابقلا قيرطإ هركذ ربدلا لوح ام قلح
 ىوقي قلحلابو فمي فتنلاب طبالا نم رمشلاو « ةثاعلا فالخب ةرغع ألا هتحت سبتحت هنال سكسعلاب هناف طب لا
 قدح ىف ىموملاب قلملا ةئاعلا رعش ةلازإ ىف ةنسلا : هریغ و ىوونلا لاقو . بسانملاب نيعضووملا نم لكى عملا ءاخ
 دحتستو ةثعشلا طشتم ىح البل ءاسنلا قورط نع یبلا ىف رباج نع حيحصلا ثيدحلا تبث دقو اعم ةأرااو لجرلا
 لوالاو : اضيأ ىوونلا لاتو . ليم لكب ةلازالاب ةئسلا لصأ ىدأتي نكسا « حاكالا ف هحرش مدقن دقو « ةبيغملا
 لحما ءاعرتساب جوزلا ىلعو ملألاب ةأرملا ىلع ادرض هيف نأب لكشتساو . فتنلا ةأرملا قح ىفو قلا لجرلا قح ىف
 ةأرملا سیف قلحلا مي جرت ىلا لام مهضعإ نأ :ديعلا قيقد نبا لاق مث نمو « ءابطالا قافتاب للا یخرب فتا ناف
 تناكنا و «فتنا ناكم ور هنأل لوا ابقح ىف فتنلاف ةباش تناك نا : برملا نبا لاق نك! ۰ لحنا یخرب فتنلا نال
 کو . اديعب ناك امل اقلطم رونتلا امقح ىف والا ليق ولو « للا ىخرب فتا نال قلحلا امقح ىف ىل ر الاف ةلبک
 قلحو طبالا فتن ىف حلا قرتفيو  بوچوا امبمصأ نیپجو ا-منم كلذ بلط اذا اهلع ةلازالا بوجو ىف ىوونلا
 هل حابي نم قح ىف الإ مرحيف ةناعلا قاح فالف « ىنجألا هاطاعتي نأ زوج هقلح و طبالا فتن نأب اضيأ ةناملا
 ةلس ما نع ثيدح هيفو « هلعفي هنأ رکذو « هزاجاف دحأ هنع لثسف روذتلا امأو . ةجوزلاو جوزلاك رظنلاو سالا
 اذا غایب ینلا نأ » هظفلو هتحم دحا رکنا و « لاسرالاب هلعأ هنکل و . تاقث هلاجرو قويبلاو هجام نبا هج رخآ
 هدنس نکل و « هقلح هرعش رشک اذا ناکو « رونني ال ناك کی ىنلا نا و سنا ثيدرح هلب اقم و « هديب هتناع و لط
 ةدجوملاو ةرمحلا ركب طبالاو « عملا ةغيصب « طاب الا » ىنهيمشكلا ةياور ىف (طبالا فتفو) هلوق . ادج فيعض
 ةءادبلا بحتسالاو . هطلإ تحت هعضو ءىثلا طباتو شن وی و ركذي وهو : قلاوجلا هبوصو روبشملا وهو اهنوكسو
 سن وب نع «ىعفاشلا بقانم »ىف ما ىبأ نبا جرخأ دقو. فتا هل وب نم امسال و قلحلاب ةئملا لصأ ىدأتيو « ناب هيف
 ىلع ىوقأ ال نكل و : فتا ةنسلا نأ تبلد ىفإ : لاقف هطب) قاحب لجرو ىنعفاشأا ىلع تلخد لاق ىلعالا دبع نأ
 . ةناظنلا دوصقملا نال فاك قلا : لاق « هداتعا نم ىلع لبسي نكل و عجو» ءادتبالا ىف وه : ىلازغلالاق .مچ ولا
 دیلتیف هيف قرعل اب عمتجي ىذلا خسولا نم كلذ اهن امئاو ؛ةبيركلا ةحتارلل لح هنأ هفتن ىف ةكملا نأب بقعتو
 ةحنارلا رثکتف هجيج و رعشلا ىوقي هناف قاحلا فالخم « هب ةحارلا فختف هفعضی ىذلا فتا هيف عرشف ۰ جيرو
 « ليزم لکب هزاجآ ینعلا ىلا رظن نمو ؛ فتناا عم فتو ظفللا ىلا رظن نم : ديعلا قيقد نبا لاتو ٠ كيذل
 اذا صنلا دروم ناف لمجال رهاظ ینعم وهو : لاق « مدقن ام وحن رک ذف ىنعملا ةبج نم دوصقم یفتنلا نأ نيب نکل
 هكا روذتلا كلذ ف فتنلا ماسقم موقي ىذلاو كرتي ال عسلا ىف ادوصقم نو , نأ لم ابسانم ىفعم لمتحا
 لیز و ٠ یا ديلاب هتلازإ ىف ةءادبلا بحتسنو . اقيقر 55 نایک نا اس الو هب هيحاص ىذأتي دقف دلجلا قرب
 لقلا نم ليعفت وهو ( رافظالا ملق و ) هلق . ىنئابف الاد نكمأ نإ یرسیلا اذکو یرسیلا عباصأب ىلا ىف ام
 هما یذلا بابلا یف هئيدح ىف عقوو « بای ثيدح ىف م < رافظألا صق » ريع نبا ثيدحح ىف عقوو ۳ عطقلا رهد
 ءافلاو ءاظلا مضب رفظ عمج رافظألاو « معأ مياقتلاو « رافظألا صق ١» سنأو ةشئاع ثيدح ىفو « میلقت د ظفلب
 ةنأ كايسلا نآ نعو « نسحلا ةءارق ابنإ لبق دفو : هديس نبا هرکناو « هلوا رک دیز وأ کحو ؛ امتوكسبو



to ۰۸۸۹ - AAA ثيدحلا 

 هيف عمتجب خسولا نآل « رفظلا رم عبصإلا سأر سبالي ام ىلع ديزي ام ةلازإ دارلاو « هيناثو هل وأ رسكب ءىرق

 هيف ىناشلا باعا یکی دقو < ةراہطلا ىف هلسغ بج ام ىلا .الا لوصو نم منع هح ىلا ىهتأي دقو « رذقتسیف

 جتحاو « كلذ لثم نع ىنعي ةنأب « ءايحالا » ىف ىلازغلا عطقو « حصي ال ذتنیح ءوضولا نأب یوتلا مطقف : نيبجو

 نکل « رهاظ وهو ةالصاا ةداعاب رمآ ران الا نم ءىش ىف دري مل كلذ عمو ؛ كلذ نودهاعتي ال بارعالا بلاغ نأب

 میل جرشأ دقو « ةساجنلل الماح ىلص اذا نوكمف هلسغ نمع لو ءاملاب ىجنتسا نمل وجنلا لاط اذا رفظلاب قلمی دق

 خفرو موآال ىلام ؛ لاقف لثسف . امف موأف ةالص إب ىنلا لص » لاق مزاح ىنأ نب سيق قيرط نم « بعشلا » ىف

 ابحتفب و ءارلا ضب ب غفرلاو .رخآ هجو نم ىقاربطلا هلصو دقو ؛ هلاسرإ عم تاقث هلاجر «هتلمأو هرفظ نيب مدح

 عضو لکو ۰ نیشن الا نيب امو طبالاكدسجلا ناغم یهو غافر أى لع عمجب ةمجعم نيغ اهدعب ءافلا نوكسو

 نولقن ال كن :] ىنمملاو ‹ مدحأ غفر خسو ريدقتلاو ۰ هرراج ام مساب ءىثلا ة ةيمس نم و. مف « خسولا هيف عمت

 لوط مییلع ركنأ : ديبع وبأ لاق: ةعمتجلا خاسرالا نم غافرالا ىف ام اب یاهتیف -غافرأ اب نوک مث ؟رافظأ

 ىلا اهتاازإ ىف ءاصقتسالا بحتسإوءا ماك نب اذملا فوظنت ىلا بدنلا ىلا ةراشإ هبفو : تلق . ابصق كرتو رافظالا

 مو . ابلاغ كلذل ةناعتسالا ىلا هتجاحل ايش قبب نآ رفاسلل دحآ بحتساو « عبصالا ىلع ررض هنم لخدي ال دح
 ةه! دلا بحت هاب < لسم حرش » ىف یوونلا مزج نكمل ؛ ثرداحالا نم ءىش صقلا دنع عباصالا بيتر ىف تبكي

 : مايرالا ىلا رصنبلاب مث اهرصنخم ةءادبلاب ىرسبلا فو « مابالا مث رصنخلا مث رصنبلا مث ىطسولاب مث یا ةحبسكب

 لافو ءادئتسم بايحتسالل ركذي لو , رصنخلا ىلا اپماجاب یرسیلا فو: مايبالا ىلا ىنإلا رصنخم نيلجرلا ىف دس
 ىف الإ ىلارغلا هلاق اع سأب ال : هيف هيلع هراک-:] دتشا ىرزاملا نأو ىلارفلا نع لقت نأ دلو بذهملا حرش» ق
 لصأ الف ىلارغلا هركذ ىذلا ثيدحلا امأو : لاق « ىرسيلا ىلع امهاکسب ىنإلا مدقت نأ ىلوألاف ین ديلا مام ريخأت

 أب قالطالا ناف « لماد ىلإ لجرلا ىلع صقلا ىف ديلا مدقت بايحتسا یعدا نم چادح : دیعلا قيقد نا لاقو . ها هل

 سم یذلا ةشئاع عب دحل ینیلاب ةءادبلا هيجوتو « فيظنتلا عماج لاو ءوضولا لع سايقلاب ذخؤي نأ نكمي : تلق . كلذ
 امال عباصألا فرشأ اهن وكل اهنم ةحبسملاب ةءادبلاو « هلك هنأش ىفو هلجرتو هووبط ىف نميثلا هبجمپ ناكو ةرابطلا ىف

 هنيمي ةبج ىطسولا نوكتف فلک! ربظ لبق نم اپلقب هرافظأ لقي نم بل اغ ناللف ىطسولاب امعابتا امأو , دوشتلا 47
 ةبج ىلع رمتسپ نأ مول رصنخلاب أدب !ذاف ىرسيلا ىف امأو « ماهبالا صقپ ديلا لكي مث رصنخلاب خم نأ ىلا رمتسین

 ىلع رمتسا دق نوک, و امہ متخيل ینیلا ما| رخآ ول نأ ىغيني ناکو « ىذمرتلا حرش » ىف انخيش لاف , ماهبالا ىلا نیل
 ىف هلقن ام ىلع ركعي نيديلا ن هيج وتلا اذهو ۰ ىرخالا نع دب لک لصف ظحل لوالا لعلو : ىنإلا ةبج ىلا لاقتنالا

 بحاص لاق دقو . هيج وتلا رمت يف نيمدقلا ناطاب ةبج نم اپل هيلجر رافظأ معي نم بلاغ لاقي نأ الإ نيلجرلا

 ءاعم نيلجرلا و نيديلا ىف یرسهلا رصذخ ىلا ىههتني نأ ىلا ىلا رصنخم أدبي نأ نمايتلاب كلذ ىف ذغالاةيضف ,دیلفالا»
 افا اذع هرافظآ صق نم نأ خالا ضعي نع ىتات هنأ ىلمايمدلا ركذو :اضیآ نیفکسا) ناب نم حقب صقلانأ ظحل هأاکو

 نم ةطب نب هللادبع وبأ كلذ نيب ء« افااخ ابصق بايحتسا ىلع دحآ صن دقو. ةليوط ةدم كلذ برج هئاو دم رهبص) مل

 نم سکملا ىلع یرسیلا مايباب ادبی « ةبابسلا مث رصنيلا مث ماهبالا مث ىطسولا مث ینملا هرصنخ أدبي : لف مماحصسأ
 بايحتسا ثادحإو هل لصا ال كلذ لك :لاقو هعبت نمو ىلارغلا اهركذ ین ةئيحلا ديملا قیقد نبا رکنآ دقو « يلا
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 ةئيمحلا ةيقبف اهفرش لجأ نم ىنملا ةحبسع ةءادبلا نأ لیختم ليخت ولو « ملاعلاب ىدنع حيبق وهو « هيلع ليلد ال
 ق اضیآ تبثي لو. ها نماينلا هبجعي ناك وهو لصأ هل نيلجرلا ینو نيديلا ىنميب ةءادبلا معن . كلذ هيف ليختبال

 تالسلسم » ىف هانیورو « لوپج دنسب ىرفغتسملا رفعج هجرخأ دقو ۲ تدح سیا موي رفظلا صق بابحتسا

 ناک » لات رقابلا رفعج یآ لسرم نم قبلا هجرخأ ام كلذ ین هيلع تفقو ام برفأو « هقبرط رم « یمیتلا
 هدنس نكمل « ةريره نأ نع لوصوم دهاش هلو فعما موي هبراشو هرافظأ نم ذخأي نأ بحتسي مپ هقا لوسر

 موي هنعو ؛ لاورلا لبق ةعمجا موي ىف نسي : لاقف هنع دمحأ لئسو « « بعشلا » ىف اضيأ قييبلا هجرخآ فيعض
 سلآ ثيدح نم لسم جرخأ ام امأو ؛ هيلإ جاتحا ام فيك بحتسي هنأ دمتءلا وه اذهو « ریخت هنعو ‹ سيلا

 اذک . اموپ نيعبرأ نم رثکا كرتب ال نأ ةناملا نلحو طباألا فتنو رافظ لا میلقتو براشلا صق ىف انل تقو د

 نأ ىلا ىليقملا راشأو « فص هلا لوسد انل تقو » ظفلب نتسلا باحصأ هجرخأو « لووجللل ءانبلا لع هيف تقو
 ةجحم سلو < هريغ هور: لاقف كلذب ربلا ديع نا حرصو « ءىش هظفح ىفو ؛ ةب درفت يمبضلا نايس نب رفعج

 هيف ناك ناو یموم نب ةقدصو « تباث نع ىموم نب ةفدص ةءاور نم هاجرخآ یذمرتلاو دواد ابآ نأب بقمتو

 فو, سنأ نع ناعدج نب ديز نب ىلع قيرط نم هون هجام نبا جرخأ دقو هب درفنب مل ارفعج نأ نيبق نکل لاقم
 « سن نع تباث نع ىرصم خيش نا رع نب هللا دبع ةهج نم كلاث هجو نم ىدع نا هجرخأو . فعض اضيأ ىلع

 عدي الو « علط املك هطب | فتتي نأ و « اموي نیمی" لك هتناع لجرلا لح نأ : لاق ةمرغتسم ظافلأب هيف ىنأ نكل

 « مهفملاو ىف ىطرقلا لاق . نالوبجم هنع ىوارلاو هقا ديعو . ةعمللا ىلإ ةممجا نم هرافظأ لقي نأو : نالوطي هيبراش

 اذكو ۰ جایتحالا كلذ ىف طباضلاو ؛ ةعملا ىلإ ةعمجا نم كلذ دقفت منع الو « ةدملا رثك أل ديذحت نيعبرألا ركذ

 لاوحألا فالتخاب كلذ فاتخم نأ ىغبني «بذبملا حرش ىف لاقو . ةجاحلاب طمضي هلك كلذ نأ راتخلا : ىوونلا لاق .

 ناف « ةعمجلا موي دقفتلا نم عنع ال نكل : تلق . ةروكذملا لاصخلا عيمج قو اذه ىف ةجاحلا طباضااو « صاخشالاو

 هرافظأو هرغش نم ذخأب : هل تلق دمآ نع < انبم تالاؤس » ىفو لعآ هللاو . عورشم هيف فظنتلا ىف ةفاابملا

 نفدب مآ ب ىنلا نأ یورو هتفدب رع نبا ناك : لاق ؟ "یش هيف كاب : تلق . هنفدي : لاق ؟ هيقلي مآ هنفديأ

 نب لاو ثيدح نم قهبلا هجرخأ ثيدحلا اذعو تلق ٠ مدآ ىب ةرحس هب بماتبال : لاقو رافظالاو رعشلا

 هرافظأ صق قحتسا ول : ( عرف ) . لعأ هتلاو ىدآلا نم ءازجا ام وكل اهنفد انباحعا بحتسا دقو . هوحن رجح

 هباب ىف مدقت 5 یرخالا كرو نيلمنلا ىدحإ سیل علم نم الاتحا ديعلا قيقد نبا هيف ىدبأ اضعب كرتو اضعب صقف

 .ايلعلا ةفشلا لع تبانلا رعشلا وهف براشلا امأو : بابلا لوأ صقلا ىف لوقلا مدقت ( براشلا صقد ) هلو . ابیرق

 امأو ةيحللا رعش ةلمج نم امه ليقو . هعم امبصق عرشب و براشلا نم امه : ليقف نالايسلا امهو هیبناج ف فلتخا و

 اذكو « لسم دنع امهالک كلذك سنأ ثيدحو ةشئاع ثيدح ىو « انه اک كثيداحالا رثك أ ىف ىذلا ومف صقلا

 دبع نب د نع یاسنلا ةاور یهو < قاحلا » ظفلب را دروو: بابلا لوأ ىف ربع نبا نع ةلظنح ثيدح

 تاياورلارئاس اذكو «صقلار ظفاب ةئيبص نأ باحصأر وهمج ءاورو ؛ بابل اذه دنسب ةنيبغ نب ناضس نع دیزب نب تا

 عقو من « براشلا ريصقت , ظفلب ةر ره ىبأ نع ىرةملأ دعس قب رط نم یاسفلا دنع عقرر. ىرهزلا هخيش نع

 اورچر ظفلب لسم دنع ةر ره نأ نع هبا نع نه رلا دبع نب ءالعلا عي دوك :ظرفح ناملا ةءاور نأب رمش أم مالا
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 ظفاب هيلي ىذلا بالا قو « براوشلا اوفحآ » ظفلب هيلي ىذلا بابلا ف روك ذملا مع نبا ثيدحو « براوشلا
 ىازلاو مجاب وهو زجلا نال , ةلازالا ىف ةغاايملا بولطملا نأ ىلع لد ظافلالا هذه لكف « براوشلا | ۳

 « ةلأسملاب هوفحأ ینح د هنمو ءاصقتسالا ءافلاو ةلمبلاب ءافحالاو « دلجلا خلبي نا ىلا فوصااو رعشلا صق ةليقثلا
 فاکلاو نونلاب كهلاو « ءاصقتسالا ینمع وه : ىناطحلا لاتو . ةرشبلاب رجلا اوقزلا هانعم یورما دیبع وبأ لاق

 ىف یغلابت ال یا « کت الو یمشا » ةضفاخلل هلوق ناتخلا ىلع مالكسلا ىف مدقت ام هنمو « ةلازالا ىف ةغلابملا

 : ىوونلا لاق « لاصتتسالا ريغوهو ءىثلا ىفريثأتلا كهناا : لاطب نبا لاقو . ةغللا لهأ كلذ ىلع ىرجو ةأرملا ناتخ
 اوليزأ اعانعف « اوفحا » ةياور امأو , هلصأ نم هفحي الو ةفشلا فرط ودبي ىتح هصقي هنأ براشلا صق ىف راذخلا

 : تلق . كلام بهذمل هنم ارايتخا هلاق وأ بهذملا نع هلقن له ىردأ ام : ديعلا قيقد نبا لاق . نيتفشلا ىلع لاط ام
 نيذلا ةياهصأو ءاصوصنم اًميش كلذ ىف یعفاشلا نع رأ مل ىوادطلا لاقو . انبهذم اذه ناب « ب دملا حرش ىف د حرص

 ءافحالا : نولوقي ةياحأو ةفينح وبا ناكو هنع الإ كلذ اوذخا مهنظأ امو  نوفحي اوناك عيبرلاو یزااک مانيأر

 نا ىف ةئلابملا ثيدحلاب دارملاو « ةلثم ىدنع براغلا ءافحإ : كلام نع مماقلا نا لاقو . ديصقتلا نم لضفأ
 لاقو . ارض مجوبي نأ ىرا : لاقف ةيراش ىنحي نبع اکسلام تلأس : بمشأ لاقو نيتفشلا فرح ودب ىتح براشاا
 « براشلا قلم بحتسي هنأ یعفافلا نع لقنف ییرملا نبا برغأو . ما سانلا ىف تربظ ةعدب هذه : هبراش قلح نا

 : مرثآلا لاقو . ها دو فسو أو ةفيلح نآ بهتمود قلا : ىوادطلا لا هاا دنع افورعم كلذ سیل و

 ام ذخ اب نأ براشلا صقو : یطرقلا لاقو . صقلا نم ىلوأ هنأ ىلع صنو ۰ ادیدش ءافح] هبراش حي دمحآ ناک

 « روك ملا صقلا وه ءافحالاو زجلاو : لاق . خسولا هسیف ممت الو لك الإ ىذؤي ال تمح ةفشلا ىلع لاط

 . كلذ ىف ريبختلا ىلا ءاملعلا ضعب و ؛ لاضتتسالا هنأ ىلا نويفوكلا بهذو :لاق . كلام دنع لاصتنسالاب سيلو

 تلاد : لاق مث لاصتتسالا ءاقحالا نأ ةغللا لهأ نع لقن و نييفوكسلا لوقو كلام لوق ىكح هناف , ىربطلا وه : تلق

 یباث امهالكو لكلا ذخأ ىلع لدي ءافحالاو .ضدبلا ذخأ ىلع لدي صقلا ناف « ضراعت الو « نبمالا ىلع ةنسلا
 لدجملا ىلع مدقم رسفملاو“ داربلا رسفم صقلاو . لكلا ذخ ال لمتحم ءافحالا : ربا دبع نا لاقو . ءاش اف ريختيف
 ةريغملا ثيذح ینف صقلا ىلع راصتقالا اماف  ةعوفرملا ثيداحالا ىف امم نیما توبث ىربطلا لوق حجريو . ها
 ىلع » هلوقب دارملا ف فاتخاو . دواد وبا هجرخأ « كاوس ىلع هصقف ىنو یراش ناكو وَفي ىنلا تفض و ةبعش نبا
 ىأ « كاوس رثآ ىلع هصق ینعلا لیقو . صقملاب رمشلا ذخأو رمشلا تحت ةفشلا دنع اکاوس عضودنأ حجارلاف «كاوس

 « هيلع صقر براشلا تح كاوسلا عضوف » هيف لاق ثيدحلا اذه ىف قهبلا هجرخأ ام لوالا ديؤيو . كوست ام دعب

 لمجل ؛ كاوسو صقع ینوتنا : لاقف ليوط هبراشو الجر رصبأ مب ىنلأ نأ و ةثئاع ثيدح نم رازبلا جرخأو

 « ةيراش صقب قب ىلا ناک » هنسح و سابع نبا ثيدحنم ىذمرتلا جرخأو « هزواج ام ذأ مث هفرط ىلع كاوسلا

 نوصقي جلي هللا لوسر باحآ نم ةسمخ تيآر » لاق ىنالوخلا لم نب لیبحرش قيرط نم قاربطلاو قبلا جرخأو

 , ىلاقلا سام نب جاجاو : ىىلدلا فوع نب ةبتعو « ىد:كلا برك یدعم نب مادقلاو « لهابلا ةماما وأ: مهراوش

 قلب هللا لوسر ركذ » لاق رع نب هللا دبع نع نارپم نب نومیم ةباود ىف ءافحالا امأو « رسب نب هللا دبعو
 زج اک اهزجيف هل ضرةةسب رمع نا اک : لق. ممرفلال مال نرةل<ر « ملابس نوفوي مهنا : لايف سوچا
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 ىردخلا دیعس ابآ تیر » لاق عفار ىبأ نب هللا دبع قیرط نم اجرخأو « قویلاو یرطلا هچرخآ « ريعبلا وأ ةاشلا
 مهي راوش نوكهتب عفار ابأو عوكالا نب ةلسو یراصنالا ديسأ ابأو جدخ نب عفارو رمع ناو هتلادبع نب رباجو
 ةورع نع قرط نم ىربطلا جرخأو ,ةفشلا فرط عم مجدا وش نوصقي ه تملا ةياود ىفو « ىريطلا ظفا « قلحلاك
 هب راش ین ناك هنأ رع نبا رثا بابلا لوأ ىف مدقن دقو . مهيراوش نوقلحي اونا مآ ةلس ىبأو مساقلاو ملاسو
 لمتحمو ءايلعلا ةفشلا ىلع تبانلا رعشلا عیمج لاصثتسا دارب نآل لمتحم كلذ لك نکدا « دلج لا ضايب ىلا رظني یتح

 وهو كلذ ةيعورشم ىف ىنعملا ىلإ !رظن < اهتيقب بعوتسي الو اهالعا نم ةفشلا ةرح قالب ام لاصاتسا دار نال

 وهو « انرکذ امب لصحي كلذ لکو « هيف لوک لا هموهز ءاقبو لک الا ىلع شيوشقلا نم نمالاو سرما ةفلاخم

 ىضتقم وهو « روكذملا ريع نبا رثأ حرش ىف یدوادلا مزج كلذيو « كلذ ىف ةدراولا رابخألا قرتفم عمجب ىذلا

 راشأ هناکف < براشاا صق ىف ةر ره یا ثدحو هثیدح هدعإ دوواو رع نا ۳ دررآ و یراخیلا فرصت

 نم هب راق امو ءايلعلا ةمدلا فرح ربظإ یح هب راش ص2 ناك هنأ ىعشلا نعو . ثيدحلا نم دا رلا ره كلذ نآ ىلا

 تفقو ام لدعأ اذهو , كلذ ىلع ديزي الو مفلا ىناج نم ةفشلا براق ام عزتیو كلذ قوف ام ديزي ام ذخأيو هالعأ
 ديلي فن الا نم لزانلا ءاملا نا : لاقف افيطا ینعم براشلا رمش فيفختل ىب رعلا نأ یدبآ دقو . راثألا نم هيلع

 لاجل رتيل هفيفخ عرشف « مشلا یهو ةفيرش ةساح ءازاب وهو « هلسغ دنع هتيقن: رسعإو ةجوزلاا نم هيف امل رمش هب

 لع قلا ی واحطلا حجر دقو <« غلبا ناك ناو هفافحا مزلتسي الو هفيفختب لصحم كلذو : تلق. هب ةعفنملاو

 امهالكو ه قلح نم انم سيل ه يكب هلوقب قاحلا نيتلا نبا یهوو  كسنلا ىف ريصقتنا ىلع قاحلا گر هليضفتب صقلا

 فن لا لخاد فيظنت ةيعورشم ىبرعلا نبا هيلا راشأ اع ذخوی و « ىناثلا اس الو هيف درو ام ريغ ىف ربخلاب جاجتحا
 لدف « هبراش لتف بضغ اذا ناك رع نا » لسأ نب ديز نع كلام یود دقو . لع هللاو « لاط اذأ هرعش ذخأو .

 اباهرإ برحلا ىف براوشلا ءاقباب سأب ال : لاق هنأ ةيفنحلا ضعب نع ديعلا قيقد نا یکحو . هرفوي ناك هنأ ىلع
 هفيزو « ودملا

 ةيناثلا . نيلاب براشلا صق ىف أدبي نأ بحتسب : ىوونلا لاق - ىلوالا : ثيدحلا اذهب قاعتن دئاوف ىف ( لصف )

 الو ‹ طبإلا فالخم ةءورم كته ريغ نم دوستةملا لوصحل هريغ كلذ ىلوي وأ هسفنب كلذ صقر نأ نيب ريختي

 نكت مل نإ هل حابب دقف قاحلا نسحي ال نم امأو , ةرورض ال ثيح كلذ لحم : تلق .ةئاعلا فالذي ةمرح باكسترا
 قلحلا نع ین هناف هب روذقي ام هدي مل اذإ اذه لحم نك-ا ءةجاحلا ردقب هريذب نيعتسي نأ قلحلا نصت ةجوز هل
 ةءورملا كہ مل ىلج لا ىف هريغب ناعتسا اذا قاحلا نم نکمتیالو فتنلا ىلع ىوةب ال نم اذكو دوصقلا هب لصحم و

 دلك قيقرلا ما ىذؤت ةرونلا نأ لجأ نم رونتلا ىلع وقي مل نا اذهو  ىعفاشلا نع مدقت اك ةرورضلا لجأ نم
 ینینیف براشلا نم ذخألا امأو ,نييثئالاو ذخفلا نيب یا نءاغملا ةبج نم ةناملا قلح ىف كلذ لثم لاقي دقو « طبإلا
 دجب ال نم ۵ قحتلیو + هريغب نيمتسيف نسحب ال نم نيب و هوش ال ثبح هسفنب ءذخأ نسحب نم نيب ليصفتلا هيف
 فقوتو . هريغب و صقلاب براشلا ذخأب ةنسلا لصأ ىدأتي : ىوونلا لاق ةثلاثلا . هذخأ دنع امف هجو رظني ةآرم
 قيقد نبا لاق ةعبارلا . زاجأ ىنعملا ىلإ رظن نمو منم ظفلاا ىلا رظن نم.: لاق مث نسلاب هضرف ىف ديعلا قيقد نبا

 نيم ثيح ضراعب ةيرجو نم كلذي زرتحاو « وه وه ثيح نم براشلا صق بوجوب لات ادحآ لسعأ ال : ديعلا
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 ىف بوجولاب حرص دق هاف كلذ ىف مرح نبا مالک ىلع فقي مل هنأكو « ىبرعلا نا مالك نم هيلا ةراشالا تمدقت ا
 ةيحلاا ءافعإ فو كلذ

 رافظألا مياقآ ببساب - 6

 نبا نع « عفان نع ةلظنح تفشل ناملس نب ”قاحسإ انثدح هاجر یا "نب حا شو - ۰

 « براشلا صقو رافظألا مياقتو ةناملا 'قلح ةرطفلا نم : لاق لب هللا لور "نأ امنع هللا ىضر ره

 نعد تسأل نب ديعس نع باهش نا ال دعم نب ميهارنإ ان دح ساوب نب دجأ او - ۱

 مهلقتو براشلا صقو دادحت-الاو ناتلنا : سمخ ةرطفلا : لوقي يلب 'ىنلا تممس هنع لا ضر ًةريره يبأ

 « طابألا فدو رافظألا

 رم نبا نع » عفان نع ریز نب دع نر انئدح میر ز نب ديزي انثدح اپنم نب دم اشو - ۲

 . « براوشلا اوُد>أو یحلا اورفوو « نيك رشلا اوفلاخ : لاق لب ىنلا نع

 هذَا لضف اف ؛ هتبل ىلع ضیق رمقعءا وأ جح اذإ رع نا ناکو

 [ ۶۸۹۳ : ىف هفرط - ۰۸٩۲ ثيدحلا ]

 قلم ۷9 متم فا « ثداحأ هال هءف رک ذ دقو < هليق ىذلا ف كلذ نامب مدقق ( رافظالا ماه باب ( هإوق ١

 امو رافظالا مباقت ابلبق ىتلاو ةجرتلا هذه ىب هدام نويكي نأ نكميف ةيحللا و براشل اب صم وم ااو رفظلاب هل

 ثا املا ىف هثردح و لوألا ىف ريع نبا ثب دح نأ ىلإ راغأ نوک نأ لمت و : هعم ر ذامو براشأا صاو اعم ركذ

 هللا دبع ن دحأ وه (ءاجر یآ نب دما انثدح) هلوق . لرالا ثيدملا ۰ هرهتخا نم ممد هلوط نم مم ل دحاو

 لک هلا لوسد نا ) لوق . ىحججا نايف نب وه ةلظاحو « یزارلا وه نابلس نب قحساو , ىورهلا بويأ نبا
 ا1 نأب هيقعل 2 انوقوم هجولا اذه ند هركذ ىراضملا نأ € فارطالا 0 ی ةووعم وبأ معزو ¢ عييمجلا اذک ( لاق

 اذك ( ةراعفأانم ( هلوق . داجأو دوعسم یا مالک ىديملا بقعا و ؛ اعوفىم ناماس نإ ق#١ نع هاور جشالا يهمس

 ىليعامسالا ةياور ىف ( براش صاو ) هلوق . < ةنئسلا نم م ظالب هش عقو هنأ یوونلا لقن مدقت دقو 0 عييمجلا

 هنأ ممالک ىف عقو : یایا لا « براذاا قم لاهو : لاق ء برا وكلا صاو , هل ىرخأ قو ۾ برافلا ذخأو «

 مهنعمب و : لاق ‹ ةلبسلا ةيحان نم لاط ام نابراشلا هاو ۽ ًاطخأ ناب رامثلا لات نم : ميضعب نع هديس نبا کحو

 هلا نكمم ىذلاو « ةيراش لتف بضغ اذا ناكد هنأ كلام هجرخأ ىذلا ربع رثآ هدي ور و ۽ اب راش اپاک ةلبسلا ىمسي
 كثيدحلا : قوتسم هحرش مدمن دقو ةر ره ىبأ ثددح یافلا ثيدحلا : ايراش هاج دقو لابساا براشا رعش نم

 دنه ةرب ره نآ فبدح ىف ( نيكرشملا اوفلاع ) هلوق 1 رع نب هللا دبع نا ىأ ( دید نب دمع نب رع ) هإوق « ثلاثلا

 ارخا) لوق . ابةلح ناک نم مهنمو ما نوصقي اوناک مهناق رم نب ا ثيدح ىف دارملا وهو «سوجملا اوفلاع » ملم
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 ىلعف . هرعش ذخأ لصأتسا اذإ ًاوف> ةيراش ىنح دیرد نا کحو « رثک الا ءافحالا نم عطف ةرمج ( براوهلا

 ىأ ءاقبالا وهو ريفوتلا نم ءافلا دیدشتب ومف « اورفو » هلوق امأ ( ىحللا اورفوو ) هلوق . لصو ةزمه ىبف اذه
 كثيدح یو « هو قأيسو < اوفعا د هيلي ىذلا بابل ىف عفان نع رع نب هللا ديبع ةاور قو ( ةرفاو اموكرتا

 ىف هلو  اهوليطأ یا زمه الب ةهجملا .اخلابو ‹ اهررخأ ىأ ةريملاو جلاب تا مو اوثچرآ اسم دنع ةريرع ىبأ

 ماللا سکب یحلاو « دحاو ىنعمي تاياورلا هذه لكو ىورثلا لاق . ةيفاو اهرکرتا یا « اونرآ د ىرخأ ةياور
 رمع نبا ناكو ) هلوق ٠ نقذلاو نيدخلا ىلع تبن امل مما یهو طقف رسکللاب ةي عمج دملاو رصقلابو امض ىحو
 ىف كلام هجرخأ دقو « عفان ىلا روكذملا دندلاب لوضوم وه ( هذخأ لضف اف هثيحل ىلع ضيق رمتعا وأ جح اذا
 ثيدح فو « هيراشو هتل نم ذخآ ةرمع وأ جح ىف هسأر قلح اذا رمع نبا ناک » ظفلب عفان نع < أطوملا د
 نبا هلاق حتفلا ربشألاو معك داضاا رمك زري و ةمجعملا داضلاو ءافلا حتنب « لضف » هلوقو « ذوخألا رادقم بابلا

 هتیل نم رصقو هلك هسأر قلخل كنلا ىف ریصقتلاو قلحلا نيب عملا دارآ رح نبا لعل : فام ركملا لاقو « نيا
 ىلع هلل « ىحللا اورفو » هلوق مومع نم كلذ صخو 6 نیرصقمو مكسوءر نيةلحع ) ىلاعأ هلوق مومع ىف لخدیل

 سالا لمح ناك لب تسنلاب صیصختلا اذه صخب ال ناك ريع نبا نأ ربظب یذلا : تلق . كسنلا ةلاح ريغ ةلاح
 موق بهذ : ىربطلا لاق دقف « هضرع وأ ةيحللا رمش لوط طارفاب ةروصلا امف هوشقت ىتلا ةلاملا ريغ ىلع ءافعالاب
 ذخوب ةضبقأا لع داز اذا موق لافو « ابضرع نمو اهوط نم ةيحللا نم ءىش لوانت اوهركسف ثيدحلا رهاظ لا
 «هلعفهنآ ةريره ىبأ قيرط نمو « لجرب كلذ لمف هنأ ربع ىلاو « كلذ لعف هنأ رع نبا ىلا هدنسب قاس مث , دئارلا
 مب یمن و هلوقو « ةرع وأ ج> ق الا لابساا یمن انک و لاق نسح دیا راج ثيدح نم دواد وأ جرخأو
 عج ةدحوملا فیفخ و ةلمبلا رمكب لابسلا ناف ؛ ربع نبا نع لقثام ديو, اذهو ارفاو كرن ىأ .افلا ديدشتو هلوأ
 قالتا یربطلا كح مث . كنلا ىف اتم نورصقب مهنا ىلا رباج راشاف « ةيحلاا رمش نم لاط ام یهو نيتحتفب ةلبس
 نعو« فکس ردق ىلع اهنم ديزب یذلا ذخا ىلع راصتفالا ةعامج نع دنساف ؟ ال مأ دح 4 له ةيحللا نم ذخؤي ابف
 تناكام عنم ىلع یبنا ءالؤه لمحو : لاق هوحن هاطع نعو « شحفب ملام اہضرعو افوط نم ذخ وب هنأ ىرصبلا نسحلا
 راتخا و « ةعاج نع هدنسأ و ءرع وأ جح الإ اه ضرعتلا نورخآ هركو : لاق . اهفيفخت و ابصق نم هلعفت مجاعألا
 ءهب رخسب نمل هسفن ضرمل ابضرعو امهلوط شخلأ ىتح اف ضرعتي ال هتيم كرت ول لجرلا نإ : لاقو « ءاطع لوق
 اذهو « الوطو امضوع نم هتيم نم ذخأي ناكو ولي ینلا نأ هدج نع هيبأ نع بیمش نب ورع ثيدحي لدتساو

 فعض دقو ها اذه الا ارکنء اش دح هل لعأ ال : نوراه نب رع ةياور يف لاق هنأ یراخبلا نع لقن و ىذمرلا هجرخأ
 اذا امضرعو افوط نم ذخالا امأو ء ابغي ذحتو ابصقو ةيحللا قاح هرکب : ضايغ لاتو : ةهامج ادلطم نوراه نب رع

 رهاظ فال هنأب ىوونلا هبقعتر.۰ لاق اذک , اهريصقت ىف هرکی اک ابییظعت ىف ةروشلا هرکن لب « نسف تمظع
 كلذب هدارم نأكو « هريغ الو ريصقتب اهل ضرمتي ال نأ و احلا ىلع ابكرت راتخاو : لاف ۽ اهريفوتب ىمألا ف ربخلا

 یلا بلاط یال عبان كلذ ىف وهو ىلازغلا نع ىووالا ركذو « هيف هبابحتسا ىلع صا ىعفاشلا نال كسنلاريغ ىف
 دصقل ال حالصلا اماهیآ داوسلا ريغبو , دابجلا ريغل داوسل اب امدخ : لاصخ رشع ةيحللا ىف هرکی : لاف- «توقلا » ىف
 فلت و ابهيذحت اذکو ةدورلل اما ابفتنو « نارق الا ىلع مظاعتلا دا ةشو دل الاجءهتسا امنيو « عابنالا
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 1 هاو om 3 1 ما ا« 2 ۱

 ایابجرت اذکو ؛ ةلياعو اعنصت ةقاط ةقاط امفیفصت و « ابرق قأيس اكهنع رجرلا توبثا هع رحت ىوونلا حجرو . بيلا

 دازو « اباممإ ایا رظنلاو « دمزل مال ةثعش ایکرتو ٠ فالتخا نم هيف ام ىلع اضرعو الوط اذ ضرعتلاو
 لاق « دواد وأ هجرخأ ثيدحلا یر هنم اد ناف هتل دقع نم و هعفر عفیور ثيدحل < اهدقعو : ىوونلا

 لعف نم كلذو « دقعنيا یمشلا ةجلاءه دارلا ليقو « مجاعالا ىز نم وهو برملا ىف اهدقع دارملا ليق : یا

 ردق ىلع رصتقي ناک هنأ داراا سيل : لاقف ريع نبأ نع لق ام رهاظ نیا نا نكنأ : ( هيب ) ۰ ثين أتلا لمآ ۱

 ذخأيف ةقص:لم ةعبرآلا همباصأب هنقذ لفسأ نم كسمیف « اهنم ذش ام ليزيف اهباع كم ناك لب « هتيحل نم ةضبقلا ٠
13 
e نع لقن ام دشأ وهو < مال نوقلحي موق ثدح دقو : ةماش وبأ لات . هتيم لوط ىواستيل كلذ نع لفس ام 

 ٠ بحتسي هناف بل ةأر لا تتبن ول ام ىحالا ءافءاب سالا نم یثتسب : یوونلا لاقو . امنوصقي !وناک مآ سوجلا

 « تاصمنتملا باب » ىف هيف ثحبلا قأيسو « ةقفنع وأ براش اهل تبن ول اذکو « اهقاح اه
 ٠ مهلاومأ ترثكو اورثك : اوفعو . ىحللا ءافعإ سس - ۵ 1 و ۱ :

 لاق امهنع هللا ىضر رم نبا نع عفان نع رع نب هللا دی انربخأ ةدبع انريخأ دم شش - ۳

 ۱ ۱ « "یحلا اوفعأو « براوشلا اوكسبنأ : هب هللا لوسر لاق »
 .ملاومأ ترثكو اورثك اوفع : لاق مث . گرا ىنم وهو « ىعابرلا نم هلمعتسا اذک (یحلا ءافعا باب) هلوق

 نایب كانه مدقت دقف € ءارسااو ءارضلا انءابآ سم دق اولاقو اوفع ىتح ) فارعالا ىف ىلاعت هلوق ريسفت دارأو

 اوفءا » وهو ثيدحلا ظفل نأ ىلا وأ ءةدالا لصأ ىلا كلذب راشأ نوكي نأ اماف « اورثکب اوفع هلوق رسف نم

 حا رشا نم ةعامج كلذ یکح دقو < لصو ةزمبب یا لعو عطق ةر نوكب لوالا ىلعف « نيينعملاب ءاج « ىحألا
 ماقم ببسلا ةماقا نم ريثكتلاب ءافعالا ريسفت : ديعلا قیقد نبا لاقو . رثكأ عطف ةزمیبو : لات نيتلا نا مهم
 لم : لاقف ديلا نبا برغأو ۰ اهريثكت مزاتسإ ةيحلل ضر تلا كرت و « كرتا ءافعالا ةقءقح نال « بیسلا

 راثآ ىلع و ريهز لزقب ديشتماو « اضرعو الوط ۱م ذشام حالصأب ام ذخالا ىلع « ىحللا اوفعأ » هلوق مهضعل

 لعأ ال : ديعلا قرقد ننا لاق . باوصلا وهو ,اوزنک وأ اورفو ىنعم ها ىلا كالا بهذو . « ءافعلا بهذ نم
 فواصلا نأكو : لاق « سائلا ضعب هلعفب ا اهرزذي ا اهتجلاءم زب وم « یحلا اوفعأ » هلوق ىف سالا نم مبف ادحأ

 .ظافلأأ قرط ةيقب نم ذخوب نأ نكم و ۰ یمهنا « براوشلا اوفحأو » ربخلا ةيقب ىف هلو ىف قايسلا ةئيرق كلذ نع
 سانجلا : عيدبلا نم عاونأ ةثالث اوفحأو اوفعأ هلوق ىف : ( هیت ) . لعأ هقاو « كرتلا درج ىلم ةلاهلا ثيدحلا

 ۱ بیلا ىف ركذي ام بيسسإب - 0
 بضخأ :(سنأ تلا لاق يري نب دح نع » "بوبآ نع بیعو نت دح دسأ نب ىلع و - ۶

 7 < اليلق الإ بیا غايب | : لاق ؟ كي ىبلا

 "یا ٍباضخ نع”سنأ لس د لاق تباث نع دیز نب دا انثل ب رح نب ”ناملس شرو - ۰



 ساب پاتک بي ۱ ۳0۲

 « هتیل ىف هتاطمش دما نأ تنش ول : برام "لبي هنا : لاف زب

 لأ ىنلس را » لاق به ولی هللا دبع ن نا نع "لیثا رسا ان دح "لیعامسا نب "كلام شی ب

 E 8 و ی ا ا a ا 5
 اذإ ناکو « يام یبلا رمش نم روش اف او نم عباصا ثالث ليثارسمإ سبقو ؛ ءام نم حدقب ةماس مآ ىلإ

 « اره تارعشأ ”تيأرف لجاجلا ىف تعاطاف « هبضخم اب 1 تعب یش وأ نيم "ناسنالا باصآ

 [ ۰۸۹۸۰۰۸۹۷ : ىف هفرط - ۰۸۹۱ تيدحلا ]

 ىلع تاد لاق كفو ۳ هللا دبع ی نع نع الس اح ”ليعامسإ ی فو شی — ۷

 « ًابوضخم بیم رمش نمآرمش انيلإ تج رخاف ةلس ما

 رەش ”هْنَرَأ ةاس ما تأ بهوم نا نع 2 سفال ی ی انثدح مي وبأ ايل لاقو -_- 5۸4 1

 « رح يب یبلا

 ىف ملم هنيب دم وه ( نيريس نا نع ) هو . ؟ كرتي وأ بضخم له ىأ ( بیشآ ىف ركذي ام باب ) هلوق
 هنم فرعي ؟ ( غار ىنلا بضغأ : اسنأ تلأ ) هلق ۰ هيف یراخبلا خيش ىلمم نع رهامشلا نب جاجح نع هتراور

 الا بهكلا نم غلبي مل ةياورلا هذه ىف هلوق اذكصو « سنأ لثس د تب اث لاق ثيح اهدمب ىثلا ةياورلا ىف مهلا هنآ

 مل ةيحللا ىف ادب اذا ضیپ لا رعشلا نم ليلقلا نأ ةداعلا نأ كلذو « بضخم ام غلبي مل» ةيناثلا ىف هلوق هرسفي ءاليلق

 نغ ناسح نب ماشه قارط نم دحأ دازو « فرملا ىلا كلذ ىف ةرثكلاو 22لا عج ماو ؛ رثكي یتح هی ىلا رداب

 ىبأ هيبأب ركب وبأ ءاجو : لاق « متگلاو ءانحلاب امضخ هدعب رمعو ركب ابأ نكلو » ثيدحلا اذه ىف نيريس نب دم

 قأتسو ۳ اضايب ةءاهثلاك هسأرو هتل و 8 لساف لع هلأ لوسر ید نيب هعضو یتح هلمح کم حف موي ةفاحق

 دازو نی ریس نا كثب لح وحن سنا نوع تب أ نع ةءلس نب داح قارط نم سل و « باضخلا باي 0 ىف هيلا ةراشالا

 تاطمشا اب دارا (هتيهل ىف هئاطمث دعآ نأ تش ول) ةيئاثلا ىف هلوق . « رمعو ركب وبأ بضخ نکل و بضخ لوو

 طءشآلاو ءطمشأ بوث ءادوس ةرعش نم اهرواجب ام عم ءاضيبلا ةرعهلا نأ كف « ضايباا نيف ربظ یفاللا تارجشلا

 ىلع لدم امم كلذو « اهتددعل ريدقتلاو  فوذحم « تنش ول و هوف ىف « ول و باوجو « داوسو ضایب هما ام یزلا

 انثدح ) هلوق . كلذ ف ثیاحالا فاتنع نيب عملا نايب بفانلا نم « يب ىنلا ةفص باب » ىف مدقن دقو « امنا

 بهوم نب هللا دبع نب نايثعو « قحا یا نب سن وب نبا وه لیئارساو « ىدبنلا ناسغ نبا وه ( ليعامسا نب كلام

 یلسرآ هلوق ۰ هريغو جدلا ىف قبس رخآو ثيدحلا اذه یوس یراخبلا ىف هل سیلو < ةحلط لآ یوم یمیثآا ره

 لمتح و « هیلاوم منال ةحلط لآ نم مهتكلو « هلهأ ةيمست ىلع فقأ ملو ؛ مب ىنلا جوز ىنعي ( ةللس ما ىلا لما

 یجمدکلا ةاود قو ( اف ةصق نم عباصآ فالث ليئارسا ضبقو « ءام نم حدقب ) هلو . هنآما هلهأب ديرب نأ

 مث ةدوسکم ءافب وا ةلپم داص مث ةمومضم فاقب وه 4 ةصق 0 هطبض ىف فلتخا <« يع ىنلا رمش نم رعش هيف »

 ةنأ ام رکا معزو « حدقلا رغص ىلا ةراشإ هيف ناف « عباصأ ثالث ليئارسا ضبقو » هلوف امأف ؟ ةمجعم داض



o 2 0۸۹۸-0۸۹4 تيدا 

 هيف ناك اذا حدقلا نآل ‹ حدقلا ىنما ريمضف « امف » هلوق امأو , ديمب وهو ةملس ما لا ناثع لاسرإ ددع نع ةرابع

  .ةضاوف ريكذتلاب ىنيمشكلا ةباور امأو . هببجوت ىس اک ةصقل ريمضلا وأ « ةنوم سأكلاو اسأك ىمسب علام
 ةضفب اهوع ناك هنأ ىلع لبو : یامرکلا لاق « حدقلا سنجل نايب وپف ةمجءملاو ءافلاب ناك نا « ةضف نم » هلوقو
 « برشلاو لك لا ريغ ىف ةضفلا ةينآ لامعتسا زبجت ال تناك ةبلس مأ نأ ىلع یبنپ اذهو : تلق . ةضف هلكناكةنأ ال
 ناك ناو ؟ برشلاو لكالا ريغ ىف ةضفلا نم ريغصلا ءانالا لامعتسا ءاملءلا نم ةءامج زاجأ دقو كلذ هل نبأ نمو

 : همجوتي كيلع : یتامرکسلا لاق اذهل و « ةرايملا قلق نم بيكرتلا ىف ام ىلع رعشلا ةفص نم وبف ةلمبلاو فاقلاب
 ةظوفح ةظفألا هذه نأ لع ءانب هلك اذهو « رعش ام ةعق ببسإ ءام نم حدقب ىنولسرأ یا ةيببس « نمد نأ ربظبو

 هظفل و ةمجعملاو ءافلاب هنأ ىلع لاد ظفلب , نيديحصلا نيب عملا » ىف ىديملا هرکذ دقو « ةلمهملا داصلاو فاقلاب
 هنأكف « ليئارسا لوق ركذي لو « خلا ردش هيف ةذف نم لجلحي تما « ءام نم حدقب ةلس مأ ىلا لهأ ىناسرأ »
 ءاما اب ء ةضف نم » هلوف نأ هنم فرمیو « مالكلا مظتنپ هب و « لجلم تدءاجل د هلرق یراخیلا ةاور ىلع طقس

 ةاورلا شکل عقو : ةيحد نبا لاق « بهوم نب نامثع هرضحأ ىذملا حدقلا ةفص ال لجلجلا ةفص هنأ و ةمجملاو
 ليئارسا نع هاور ام دعب هفنصم ىف عیکد هنیب دقو ٠ ةمجعلا و هافل اب نيةقحملا دنع حیحصلاو ‹ ةلمهملاو فاقلاب

 سانلا ( ناكو ) هلوق . « مینا رعش نم ةلس ما دنع تناك تارءشل اناوص غبص ةضف نم الجلج ناك » لاقف
 نم لوصوم وهو « ناكض رم ىأ نم ىأ ( ءیش وأ ) نيعب بيصأ ىأ ( نیع ) مهتم ىأ (ناسنالا باصأ اذا )
 ةدسحوم اهدمب ةمجملا داضلا حتفو ةمجملا نوكسو ملا رسكب ( هبضخ املا ثمب ) هلوق ۰ د وكذملا ناثع لوق

 لمجتف ةلس مأ ىلا ءانإ لسرأ یکششا نم ناك هنأ دارملاو « ةرابطلا باتكى ف هنايب مدقت دقو , ةينالا ةلمج نم وه

 هلوق ۰ ابتکرب هل لصحتف اهب ءافدتسا هب لستخي وأ ءانالا بحاص هبرشيف هديعتو هيف ارلسخت و تارغشلا كلت هيف

 هنم عزنت دقو سرا هبش وه ؛ ىرخأ هرخآو مال امهئيب نيتمومضم نیمی رثك الل اذک ( لجلجلا ف تملطاف)
 تاياورلا ضعب ىف نأ ليقو « نایثع وه « تعلطاف د لثاقلاو هتنایص ىلا جاتحم ام هيف عضويف كرحتن ىلا ةاصحلا

 اک تارمشل اناوص ناكاذا هنال افیحصت الا هنظأ امو « مخضاا ءاقسلاب رسفو ةلمبملا نوكسو ميجلا حتفب « لحجلا د

 الو «قراشلا د بحاص رسفي لر « مخضلا ءانإلا الريغصلا فرظلا نمل بسانلا ناكر بلا ةاور دحأ عیکو هب مرج

 هللاف لجلجلا لدب « بضخلا د نكسلا نبا ةياور ىف نأ ضايع ىكح نکل « ةيثريشل هاكرت امهنأك لجلجلا « ةياهنأا »
 دیدشقل اب وه ( مالس ) هلوق . هبف ثحبلا یاب و « اب وضاع د اجات ىتلا ةياورلا ىف ( ارح تارعش تيأرف ) هلوق ٠ لعأ
 مرج كلذبو ۽ عبطم یا نبا ود . اولاقف روما هفلاعو , نيكسم نبا هناب ىذابالكلا رص وبأ مرجو , اقاقتا
 دم نإ سن وب ةياور نم هجام نبا دنع ثيدحلا اذه ىف هب يرصتلا عقوو « ىن'ايجلا ىلع وبأو نکسلا نب ىلع وبا

 ىنأ نب مالس انثدح د لاقن هيف ىراخيلا خيش یموم نع ةمثیخ ىبأ نا هجرخأ دقو « عيطم ىبأ نب مالس نع د

 نافع رع دحال اذکو « ةمثيخ یآ نبال اذكو < متكلاو ءانحلاب سنوي داؤ ( ابوضحم ) هلوق . « عيطم

 اب وضخ رخأ ارعش و نم رلا دبع نب نابيش وهو ةيواءم یا ق! وط نم هلو « مالس نع امهالك ىدهم نب نمحرلا ديعو .

 هيف مب ىنا ةي رمش نم ةيلس ما عم ناكد روكذملا نايثع نع قحسإ ىبأ قيرط نم ىليعامسالل و« متكلاو ءانحلاب
 : ىلعامسالا لاق « اذه دعإ هريسفت ىتأيس ةائثملاو فاكلا حتفب منکلاو فورعم ءاشحلاو < مكلاو ءانحلا را

 یرابث سن ۰ ۱۰ 40 م



"otىابلا پاتک ۔ سپ  

 تباغف ةرفص هيف بيط نم هطااخ ا1 هدعب ؟رمحا نوكي نأ لمتح لب « بضخ ینلا وه جلل ىنلا نأ ناب هف سيل

 الاتحا هاديأ یذلاو « لاق اذک « حصا «بضخ م رب ىنلا ناد سنا تبد الإ و كلذك ناك ناف لاق « ةرفصلا هب
 ريثكو : تلق . بيطلا نم “رجا ام هنأب مزج ةنأو « يلب یبلا ةفص باب » ىف سنأ ىلا الوصوم هاثعم مدقت دق

 عمج ام فالخ حيبجرتلا نم هيلا حنج امو ء ةرحلا ىلا اهداوس لوي دبعلا لاط اذا دسجلا نع لصفت ىتلا رومشلا نم

 هنآ ابي رق ىضاملا رع نبا تیدح ىف اکو < ةملس مأ ثيدح رهاظ ىف اك بضخ ةنأ مزج نم نأ هلصاحو , ىرطلا 2

 رثك آلا ىلع لوح وبن سا أك كلذ نن نمو . نابحالا ضهب ىف كلذ ناكو « هدهاش ام كح - ةرفصا اب بضخ

 ىلا سأر ىف ناکام د لاق ةرمس نب رباج ثيدح نم قاسنلاو ىذمرتلاو دحأ و اسم جرخأ دقو « هلاح نم بلغ لا

 | ودهاش باضخلا اوتبئآ نيذلا نوكي نأ لمتحیف « نمدلا نهاراو نهد اذا ناك تارمش الإ بیشلا نم هتل و لب
 حرصو « رذ نال اذک ( عن وبأ لاقو ) هل . لعأ هتاو . هبضخ هنأ اونظ نهدلا هاداو امل مث , شیپ الا رمشلا

 ها 6 [ ثعشالا لاقيو ] ثعشالا ىبأ نبا رغصم نونب ( ريصن ) هلوق ۰ « معن وبأ ان لاق » لاقف هلصوب هريغ

 عضوملا اذه ىوس ىراخبلا ىف ريصنا سیل و

 باضحلا ساب - ۷

 ةريره ىلأ نه »راسی نب نايلسو لس ىلأ نع یره“ زا اند ایفس ان دح ةىديملا شم - ٩

 ۰: مونا اق «نونبصی ال یراصتلاو دوبلا نا : “ینا لاو لاق هيع هللا ىضر

 عج اذک ( راست نب ناملحو ةملس ىبأ نع ) هلوق . ةيحلا و سارلا بيش نول رييغت ىأ ( باضخلا باب ) هلق
 نع ىرهزلا نع رمعمو سأوبو ناسيك ن خاص هاورو « ىتاسنلا هجرخأ ىرهزلا نع ىعازوالا هعباتو « امهندب
 ىف ةريره ی نع یاس دنع نيرغآلا ةياورو « ءامینالا ثيداحأ ىف ملاص ةياور تضم دقو « هدحو ةيلس ىنأ

 ال یراصناو دوهلا نإ ) هلوق . یناسنلا هج رخأ ةريره اب امس امهنأ هدنسب نايفس نص هيوهار نب قمبس] ةياور
 نم ةخيشم ىلع و هللا لوسر جرخ » لاق ةمامآ ىبأ نع نسح دمسب دمحالو ٠ قلطأ اذکم ( موفلاغ « نوغيصي

 ىف ىناريطلا جرخأو « باتکسا لهأ اوفلاغو اورفصو اورمح راصنالا رشعم اب : لاقف مال شیب راصتالا

 ريبغشب سمی ۲3 هللا لوسر ناك » دبع نب ةيّتع ثيدح نم « ريبكلا » قو ؛ سنأ ثيدح نم هوحن « طسوالا »

 ثيداحأ نم ليئارسإ ىتب ركذ باب ین تمدقت دقو داوسل اب باضخلا زاجأ نم ةب كسم” دقو « مجاعالل ةفلاخم رمشاا

 مهنمو ذابجلا ىف هيف صخر نم ءاهلعلا نم نأو « سابع ناو رباج ىيدحل داوسلاب بضل ا ءانثتسا اسم ءابنالا

 فلسلا نم ةفئاط هيف صخر دقو « مرح ةعارك هنأ ىلا یوونلا حنجو « هتهارك ىلوالا نآ ر اقلطم هيف صخر نم

 باكو ىف مصاع ىبأ نبا هراتخاو دحاو ريغو ری رجو نيسحلاو نمسحلاو ماع نب ةبقعو یصاقو ىبأ نب دعس مهم
 ةلالد ال ةنأب «ةنجلا ير نود ال داوسل اب نوبضخ موق نوکب » هعفر سابع نیا ثيدح نع باجأ و هل « باضلا
 ةنأب «داوسلا هوبنج » رباج ثيدح نعو ۰ مهتفص هذه موق نع رابخالا هيف لب داوسلاب باضخلا ةهارک ىلع هيف

 )١ ( بيذهللا بیذهت » ىف ريصن ةچرت نم «



۳e ۸۹4 ثيدحلا 

 قايس نم ردابقي ام فالخ هلاق امو . ىبتثا دحأ لک قح ىف كلذ درطي الو امشبتسم هسأر بیش راص نم قح ىف
 ضفن الف , ادیدج هجولا ناک ذا داوسلاب بضخ انك د لاق بابش نبا نع وه هجرخأ ام 4 د مشي معن . نيثبدحلا

 داوسلاب بطخ نم د همقر ءادرها ی 1 ثيدح نم مضاع ىبأ ناو یارطلا جرخآ دقو « هانکیت ناتسالاو هجولا

 « لجرا نود |. 2 ءزاجان ةأرملاو لجرلا نیب كلذ ىف قرف نم مہنمو « نيل هدنسو « ةمايقلا موي هبجو هللا دوس

 ةاور ىف ۾ وفا اخ » هلوفو . ىوادتلا یف الإ لاجرل زوج الف نیلجرلا و نيديلا بضخ امأو « ىميلحلا هراتخاو

 هلاجرو « درهلاب اومدن الو بیش اوريغ » هعفر رمع نبا ثيدح نم یاسنللو « اوغيصاو مهاع اوفل افت د لم

 «طسوالا» قىنارطلا هجرخأو ظوفح ريغ هن] لاو ىفانلا همش م هيف ةورع نب ماش ىلع فلتخا نكل « تا2

 ام نسحأ نإ » هعفر رذ ىنأ تبدح نم یذمرتلا هححصو نتسلا بام و « ىراصنلاو م دازو ةشئاع ثيدح نم

 ثيدح نم لسم جرخأ دقو ؛ عملا لمتح و بقامتلا ىلع نوكي نأ لمتحي اذهو « متكلاو ءانحلا بيشلا هب متريغ

 ةلمهمو ةحوتفم ةدحو اتع هلوذو « احب ءانحلاب ربع بضتخاو « متكلاو ءانحلاپ ركب وبأ بضلخا » لات ىنأ
ySبصل چرخ نیا تاي مکلاو ٠ ام اد امہ عمم ناكر كب ابآ نأب رعشر  

 نم مصاع ىبأ نا طبنتماو . ةرجلاو داوسلا نيب جرخم اعم ام غبصلاف رحا ءاثحلا غبصو « ةرحلا ىلا ليم دوسأ

 دا وسا اب بضتخا نم لوا نآ یلدا نا رکذو ۰ مهتداع نم ناک داول اب باضخلا نأ داوسلا هوبنج » ب هلوق

 امه ریغو رعو ركب وبأ بضفن کرو بضخلا ىف فلتخا دقو « نوعرفف اقلطم امأو ٠ بلطملا دبع برعلا نم

 ناك مهنم غبص نم نأب یزباعلا عمجو ٠ ةعاجو سنأو وكالا نب ةملسو پمک نب فو ىلع باضخلا كرتو « مدقت

 ثبدح ىف ti هلوق لمح كلذ ىلعو ٠ هبيش عنشتسی ال نكهب قئاللا ناک كرت نمو . هييش عنشتسپ نك هب قئاللا

 هوياجو اذه اوريغ » اضابب ةماهألا و کد واوا اف نل هجرخأ ىذلا رياج

 مصاع ىبأ ناو ىربطلا دازو ,بیشاا ىف ركذبام بابو لوأ هيلا ةراشالا ىممدقت يذلا سن :أ ثيدح هلثمو « داوسلا

 هرهز ضایملا ديدش تاب ايسر لا ةماضثلاو « هورم هب اوبهذف و واج نه رخآ هجو نم

 هفالخ ناك نمو دحل رورغلا هب لصح ال هن ال باضخلا هل بحتسا ةفاحق ىنأ لاح لدم ىف ناك نف : لاق . هرم و

 ةنامص ه.يفو « باتکلا لهأ ةفلاخم ىف مال لاثتما هيف هن 9 ىلوأ اقلطم باضخا نکیاو « هقح ىف بحتسي الف

 ىف ريصي كلذب مه ودي درفني ىذلا نآو غیصلا كرت دلبلا لهأ ةداع نم ناك نإ الإ « هب هريغو رابغلا قامت نع رعشلا
 ظفار هعفر هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع ثيدح دروأ نأ دعب ىرطلا لقنو . ىلوأ هقح ىف كرتلاف ةربشلا ماقم

 < الاصخ هرکی ناك کب ىنلا نر » دوءسم نبا ثيدحو « امض وأ اهفتني نأ ىلإ روت هل ىبف ةبيش باش نم د
 یوعد : لاقو عملا رکذ مث . بابلا ثيدحت بحتسآ ةهارکلا هذه نأ ىلا بهذ مهضعب ذا « بيشلا رييغت اهئم ركذف
 0 هنأ ابي رف ىلآلا ثيدحلاب كسع و یواحطلا خس لا ىلإ حنجو : تلق . ابیاع ليلد ال خسنلا

 لری ا ها تحو فا راص مث« هيلع لوني اف باتكلا لمأ

 روكذملا ءاذثتسالا هترط نم ءىث ۶ قرأ مو هنس> و ىذمرتلا هجرخآ هيلا راشملا بسمش نب ورع تبدحو . ىلاعت هللا

 بضلا فالخم , اباصأ نم ةقاحلا ريمخآ هيف نآل بضخلا نود فتتلا نع یه او : ىبرعلا نبا لاق . لما تا

 بحأ ال هنعو ‹ ورم ولو بحي هنعو ؛ بحي هنأ دحأ نو لقا دقر . ملعأ هقاو هيلا رظانأا ىلع ةقاخلا ريغي ال هو

 هما وه بوحك



 سابللا تانك - پچ ۱ ۳۰۹
 دك تب و « مرحي لیفو هركي ةروبشملا ناتیاور ةيعفاشلاك هنع داوسلا قو « باتکلا لهأب هش و بضخلا كرت دال

 هب سلد نمل عملا

 دلا اإ - ۸
 ی سا نع » ن»را دبع يبا نب ةعيبر نع سنا نب كلام ىنثادح لاق ”ليعامسا نشر = ۰

 ضيبألاب سیلو « ريصتقلاب الو نئابلا يليوطلاب سی يي ۵ا لوسر ناک : لرق هم هنأ هنع هللا یضر كلام

 شه ك ماقأل : ةنس نيمبرأ سار ىلع هللا هئس . طلاب الو طلمقلا داب سيلو « مدآلاب سیو ملا

 « ءاضوب رمش نورشع هتيحلو 2000 ةنس "نبتس سأر ىلع هللا هافوتو « نينس "رشع ةنيدلابو « نيس

 تير ام : لوقب ءاربلا تمس » لاق قاحسإ آ نم /ليثا رسا انثدح لبعاس# نب كلام شر - ۱

 ٠ هیبکنم نم أبي رق ب رضا ج نإ كلام نعى احصأ ؛ضعب لاق. لب ىبنلا نم ءارخ“ رح ىف نسحآ ادحأ

 € هذا ةمحش غایب هرعش » ةبعش ا « كالا ف هب لعام « ةر رغ 4 ر هيض ”قاحسا وبأ لاق

 نأ امهم هللا ىضر ربع نب هلل بع نع » عفان نع "ام انّربخأ فسوي نب هللا دبع ثم - ۲

 هل «لاجرلا مدأ نم مار نأ ام نمحأک مذا الجر تيأرف « ةبمكلا دنع دليلا ىنارأ : لاق هني هللا لوسر

 «نیلجر قئاوع ىلع وأ - نیلجر ىلع اكتم « ءام رطقت "یپف ءاهْلَجَر دق ملا نم ءار تن ام نسحأك هل
 'ىنهلا نيملا روغآ « طلق دمج لجرب انأ اذإو « حرم نب حیسلا : ليقف ؟ اذه نم تاأسف « تيبلاب فوت

 « لاجالا حیسلا : ليقف ؟ اذه نم تلأف ةيفاط ةبتع اهنأك

 تاک ین نأ "سنا انثدح » ةداتق اندح ماه انثلح نابح انريخأ قاحسإ ارو - ۳

 « هيبكتم رەش ب رضي
 [ ۵۹۰6 : ىف هفرط - ۰٩۰۳ ثيدحلا ]

 سأر همش ب رضي تاک : سنأ نع د ةداتف نع ماه انثدح لیعاسا نب یموم ارو - ۶

 « هیبکدَم هب ىنلا
 نب سنأ تلأ لاف ةداتق نع» ىبأ ىنثدح لاق ريرج نب بهو انثدح ىلع نب ورع لح - ۰0

 دما الو رطبسلاب سيل « الجر ےب لل لويز رمش + لاق با رلوسر رعش نع هنع هللا ىضر كلام

 « هقتاعو وينذأ نب

 04۰5 : ىف هفرظ - ۰۹۰۵ ثيدحلا )



 ۳۱۷ ۰۹۰۰-0۱۳ تيدحلا
 1 ۳ می هل

 | نیا محض و نا ناك: لاق سنأ نع » "دات نع رج اشاد رسم فو - 64.3
 ۰« اطيّس الو (دمجال « الجر هَ یدل مک ناكو ؛ هثم دعب نأ

1 8 ۱ 5 

 أك : لاف هنع هللا يضر سن نع » ةداتق نع مزاح نب ”ريرج انثدح اینا وبا ازم - ۷

 < نيفكللا طیب ناكو « هثم هلق الو هم رآ مل « هجا نسح « نيمادتلاو نیا مخضت جیب

 [ ۵۹۱۱۰۰۹۱۰ ۰۹۰۸ : ىف هفارطآ - ۰۹۰۷ ثيدحلا ]

 نب سنأ نع » ةداتق انثدح ماه انث لح یناه نب ذامم انثدح لع ن ورم یتآدح - ۹ ۸

 مل ءهجولا "نسح «نیمدقلا محض قلع *یبناا ناك : لاق  ةريره نأ نع لج نم وأ كام

 6 ثم دعب ا

 « نيفكلا و نيمدقلا نبش ی ىذلا ناك : سنأ نع » ةداقق نع رمعم نع ماشه لاقو - ۰

 محض هل ”ىدلا ناک د هللا دبع نب راج وأ-سنأ نع ٌةداتق اندح لاله وبأ لاو — 0۱۲ ۱

 « هاب هادعب رآ مل « نیمدقلار نيفكلا

 ' دبع انك : لاق دهاجم نغد نوع نبا نع ید فأ نبا ین الح لاق یل نب دمع اشو -س

تكم هنإ : لاقف لاجدلا اوركذف امهذع ها ىضر سابو نبا
 كاذ لاق هما ٠ سايع نبا لاقو .رفاک ينيع نيب بو

 تب موطخ رحآ لمج لَك “مج مدآ لجرف ىموم امأو « كبحاص ىلإ اورظناف ميهاربإ ام :لاق هنکلو .

 ٠ «یبی یداولا ىف ردحا ذإ هيلإ رظنآ ناک

 ةعبس هيف رکذ . اهکب و ةلمبملا نوكسو ملا جتفب دمج رعش لاقي « رعشلا ةفص وه ( دعا باب ) هلوق

 هلوق انه هنم دوصقملاو « بقانملا ف هحرش مدقت دقو ل ىنلا ةفص ق سنأ ثيدح لوألا ثيدحلا : ثيداحأ

 ؛ بقانلا ىف كلذ نایب مدقت دقو « ةط وبسلاو ةدوعجلا نيب ناكهرعش نا ىأ  طبسلاب الو ططقلا دمجلاب سيلو د

 روعشك ءىش هنم رسكتي الف لسرتسپ ىذلا وه طبسلا ناو « نادوسلا روهثك دمجتب ىذلا وه دما رمشلا نأو

 « ءاضيب ةرغش نورشغ هم ىف سيلو » هوقو « لفلغتب تبح ةدوعجلا ىف غلابلا - ءاطلا حتفب - ططقلاو , دونملا

 قاربطلا دنع رهد نب مثيلا ثيدح ىف نأ كانه مدقتي ملاعو روكذملا ددعلا نييمت ف فالتخالا نايب بقاذملا ىف مدقت

 هلوق 0 ءاربلا ثيدح ىناثلا ثيدحلا . نب رشعلا نود نبنأ مدقق ام دمتعلا و « فيعض هدنسو اددع ةرعش نوئالث

نع یاحآ ضعب لات ) لوف . ىدهنلا ناسغ وبأ وه ( ليعامسا نب كلام انئدح )
 . روكذملا ليعامسا نیا وه ( كلام 

 : وأولا فرح ىف ىرهوجلا لاق نيبكنملا برق لا لزن اذا هسأر رمش ىأ می دیددنو میا ضب ( هتمج نا ) هلو

 تغلب اذا : لاقف يلا فرح ىف اذه فلاع دقو . نييك! اب تملأ اذا ةمللا م ةجلا مث . نذالا ةمحش ىلا رعشلا ةرفولاو

ا محم تزراج اذا ةمللار 0 ةج یبف نییکساا
 حرش ىف ءایبن الا ثرواحأ سس ىلع ةجر ىف هریاظن مد# و ۰ نذال



 سابا باتک ۷۷ ۱ ۱ ۳9۸
 نبأ حجو . ةا لهأ مالكل قفاوملاوه الا ىرهوجلا مالک : « یذمرتلا حرش » ىف انخيش لاق ء رمع نبا ثيدح

 نيبكملا بيرق غلب هريصقت نع لفغ اذا ناكف « نيتقو نع رابخ] كلذ ناب ثيدحلا ىف نيفلتخلا نيظفالا نيب لاطا
 مث . دعب هيفو 34۱ كلت ريغ ق لوالاو رصقي رمتعا اذا ناك نا نأب هريغ عجو نينذالا زواج ملهصف اذاو
 نم امهو « جرخلا ادحتم دحاو ثيدح ىف ادرو ناظفللا اه امأو . ثيداحالا تفلتخا وأ حلصي امنا عمجلا اذه
 عقو اكابي رقىنألا سنأ ردح ىف عقو دقو  ةيراقملا ىلع لا امهنإب عملا ىف یوالاف , ءاربلا نع قحا ىبأ ةءاور
 < هينذأ ةمحش خلبي هرعش » اذه بقع ةقلعملا ةبعش ةءاور ىف ( هيبكنم نم ابيرق برضنل ) لوق . ءاربلا ثيدح ىف
 ةمح خلبب رعش هل د هظفل و نيّباورلا نيب حم ام قمعا ىبأ نب قحا نب فسوب ةياور ىف نا بقانملا ىف مدقت دقو

 یذلا ةبامصأ شعيب دارملاو « نذالا ةمح ىلا هريغو نيبكنملا ىلا لصي هنم ليوطلا نأ هلصاحو « هيبكسنم ىلا هينذأ
 : ةبعش لاق ) لوق ٠ ةدايزلا هيفو دنسلا اذهب ليعاما نب كلام نع هجرخأ كذک هناف  نایفس نب بوقعي هيأ
 ىف ها هحر فلاؤملا هلصو دقو « حلا هرعش » ةبعش هعبات . امهريغلو ىفسنلاو رذ ىبال اذك ( هینذآ ةمهث غلبي هرعش

 ىلا راشآ و رثكالا ةباور ىلع ینامرکلا هحرشو « ءاراا نع قوإ ىبأ نع ةبعش قبرط نم « يب ىذلا ةفص باب د
 ةفص ىف رع نبا كثيدح ثل املا ثيدحلا . هخمش هن ال قحا وأ هنأ لمتحف : لاق ةيعش خيش رکذ ی 1 یراغخیلا نآ

 هحرش مدقن دقو « ططق دمج ةنأو » لاجدلا ةفص فو« میلا نم ءار تنا ام نسحأكة لهل » هيفو میرم نب یمیع
 ىنلا نوكن م مزابال ذإ « كم وأ ةنيدلا لخدب لاجدلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا نم طلغو « ءایینالا ثيداحأ ىف
 اذا كلذ دعب ابلخدي نأ مزاي الف 32 2 هنامز ىف یار هنأ لس ولو « ةقيقح ایلخد ةنأ کم مانملا ىف ءاد هلع

 ریاجو رمع ناكف كلذ عمو « ةنيدملا نكس ةنوكب لاجدلاوه ام هنآ دایص نبا ىلع لدتسا دقو « نامر رخآ ىف جرخ
 هن» ةداتق نع قرط ةدع نمهدروآ سفأ ثيدح عبارلا ثيدحلا . نتفلا رخآ ىف ىتأيس اک لاجدلا وه هنآ ىلع نافاحي
 ' باوجلاكهنع باوجلاو ,هقتامو هينذأ نيب هرعش ناك و ةيناثلا قو « هيبكنم هرعش برضإ » لوالا ةءاورلا ىف عقوو
 ىنأأ رمش ناک سفأ نع ديمح نع ةيفع نب ليعامسا ةياور نم دراد وبأو سم جوخأ دقو . ءاوس ءاربلا ثيدح ىف
 ةورع نب ماشه نع دانرلا یبا قبرط نم ىذمرتاا ةحمصو هجام ناو ذواد ىبأ دنع عقوو« هينذأ فاضتأ ىلا 2
 ظفا و : هوحنب هجام نبا ظفلو « دواد ىبأ ظفل « ةمجا نردو ةرفولا قوف يلب ىنلا رعش ناك و ةشئاع نع هيبأ نع
 نودو قوف هلوقب دارملا نأب « یذمرتلا حرش » ىف انخيش امیہ مجد ۰ ةرفولا نودو ةا قوف د هسکع ىذمرتلا

 « قلا نود » هلوقو « لحمل ىف عفرآ یا « ةلبا قوف , هلوقف « ةلقلاو ةرثكلا ىلا ةيسنل اب ةراتو ۰ لحما ىلا ةيسل
 هبوهار نبا وه لوألا دنسلا ف قو « دجتم ثيدحلا جرم نأ الو دیج عج وهو « سکمل اب اذکو ردقلا ىف ىأ

 رهش ناك ) مزاح نب ريرج ةياور ىف هلوق . لاله نبا وه ةدحوملا دیدشت و ةلموملا دیدشن ز ةلمملا حتفب نابحو
 هطشم اذا هرعش لجر لاقي « ريسب رکق هيف ىأ . حتفتو مضت دقو ۰ يا رسكو ءارلا حتفب ( الجد لر ىنلا
 ريرج نع ىرخأ قيرط نم هدروأ مث . ثيدحلا ةيقب ىف كلذک یوارلا هرسف دقو « ةدومجلاو ةطوبسلا نيب ناكف
 نيتي اورلا ىفام ركذي لو «نيمدقلاو سأرلا مخض ناك » هل قو « نيديلا مخض ناك د امةداز اضيأ مزاح نآ وهو

 ذاعم قيرط نم هدروأ مث « نیف كلا ظبس ناكو » لاق « هلثم هدعب الو هلبق رآ | و دازو ؛ رمشلآ ةفص نم نيياوألا

 ال ةدايزلا ههو « ةريره ىلأ نع لجر نع رأ , سنآ نع ةداتق نع » لاق نکا هوحن دنسب مامه نع ءىناه نبا



 نامل 0۹۱۳۰۵۹۰۰ ثيدحلا

 « «فاه نب ذاعم نم نقتأو طبضأ سنأ نم ةداتق نع ثيدحلا نوکب اومزج نيذلا نال « ثيدحلا ةمص ىف امل ريثأت

 نع ةب امج ثيح نیس اک رمعمو ىضم اک مزاح نب برج اذکو « انه اک لیعاسا نب ىسومو لاله نب نابح مو

 بسا نب ديعس وه نوکی نأ لمتح مهما لجرلاو ۽ نيج ولا نم ةداتق دنع نوکی نأ لمتحو « سنأ نع ةداتف

 زوجو « بیسلا نإ ديمس نع ةاورلاب فورعم ةدانقو « هوحن ةر ره نأ نع هتیاور نم دعس نبا جرخأ دقف

 حجر مث مہم لجر وأ سنآ وه له ىوارلا ىف ددرتلا عقو امن ]و « ةريره ی دئسم نم ثيدحلا نوكي نأ ىنامركلا

 هديغ نم هفصو فرعا وهو يلع ىنلا مداخ اسنأ نأب ةر ره ىبأ دله نع وا لأ دن نم هن وک ىف ددرتلا نوک

 اعاو ءالصأ قابسلا هلمتحي ال ريخآلا همالکو « ها هنم هل ةمزالم لفأ وه رخآ ىناح نع لجر نع یورب نأ دعبف

 وأ سأ نم ةداتف نع مایه هب هثدح له .فاه نب ذاعم نم هيف هدزنا نا قحلاو ٠ الرأ هركذ ام دملا لاتحالا

 لاتو ( هوق ۰ طافحلا نم مریغو یزلاو ىديملاو دوعسم وبأ مزج اذمو « ةر ره یا نع لچر نع ةداتف نع

 هصو قيلعتلا اذه ( نيمدقلاو نيفكملا نش 2 ىنلا ناک سنأ نع ةداتق نع رمعم نع ) فسوب نبا وه ( ماشه

 ىبأ نإ ىدهم نه نايفس نب بوقعي هجرخأ اذکو : ءاوس هب فسوي نب ماشه نع رحب نب ىلع قيرط نم لیغامالا

 عباصالا ظيلغ ىأ نوت امدمب اهريتكب و ةثلثملا نوکسو ةمجعملا حتفب « نش » هلوقو ؛ فسوب نب ماشه نع ىدبم

 نعي سنأ ثيدح ىف مدقت اک ةنیل تناك اه”ماخض عم امنا ريغ ؛ اهل ةثلتم مقلب هفك تناك : لاطب نبا لاق « ةحارلاو

 عسم فكلا ظلغ نئشلا ىممصالا لوق امآ و : لاق < ی هفمكن م نيلأ ار رح تسسم ام د بقاسثملا ف ىضم ىذا

 یرخالا ةياورلا ىف هلوق هدي ویو « ىلوأ ديبع وبأو ليلخلا هب هرسف ىذلاو « ةن وهاب هديسفت ىلع قفاوي ملف اهتنوشخ

 فصو سنأ نوكي نأ لمتحي ندا هب یععصالا رسف ام ماست ريدقت ىلعو : لاطب نبا لاق « نيمدقلاو نيفلك-لا مخض »

 كرت اذاو . روكذملا ضراعلل انشخ هفک راص هلهأ ةئيم ىف وأ دابجلا ىف هفکب لمع اذا ناكف ٠ لِي ىنلا فک ینلاح

 بقعت و ء رصقلا عم ظافلاب نتشلا ديبع وبأ رسف :ضايع لاقو . لعأ هقاو ةمومنلا نم هتلبج لصأ ىلا هفك عجر كلذ

 طسب ناك » بابلا ىف نامعللا ىبأ ةياور ىف هلوق هديؤيو : تاق . فارطالا لباس ناك هنا لَو هفصو ىف تبث هنأب

 اهفصول قفاوم وهو « ةدحوملا ىلع ةلمهملا ميدقتب « نيفكلا طبس » ینهیهدکلا ةاور ىف انه عقوو « نیفکلا

 رصق ديق ريغ نم ظلغلا هنأ ناشلا ىف قيقحتلاو كشلاب « طسب وأ طبس » ىزورالا ةياود فو : ضايع لاق . نيللاب

 ىلع ىلآق  ينلا ةفص ىف درو هنإ هل لبق ىضم ا نئشلا رسف ۱! ىممسالا نأ هيولاخ نا لقن دقو « ةنوش الو

 نأ ىلع لاد لاق نيةك.لا طب وأ نیفکلا طبس لدب نيفكلا نش ءىجو . ها كيدحلا ىف اثیش رسفي ال هنأ هسفن

 وبأ لاقو ) هلوق . انه ادام سیا نكل كلذدك عقاولا ناكناو هناق ءاطملا طسبب هرسف نم امأو ةقلخلا فصو دارملا

 هلصو قيلعتلا اذه ( هل بش هدمب رأ مل نيمدقلاو نيفكلا مخض عي ىنلا ناك رباج وأ سنا نع ةداتق ا: أبنأ لاله

 ذوبتلا لیعامما نب ىسوم ةماس ىبأ قيرط نم امهالک « ىوسيعلا دئاوف » ىف ولعب انل عقوو « لئالدلا » ىف قيبلا
قودص یرصب ةدحوملاو ةلمبملا رسكب ىسارلا مياس نب دمع همسا لاله وبأو « هب لاله وبأ انثدح

 لبق نم هفعض دقو 

 « سن أ نم هل هعامسب ةداتق حيرصتب ثيدحلا ةع مزاح نب ريرج تاياور ىدحا فی دقو ءاضيأ کھل ری ات الف هظفح

 « ثيدحلا ةع ىف حدقب الو هل ريثأت ال هنأو ةداتق ىلع هيف فالتخالا نایب قرطلا هذه قايسب دارأ فئصملا نأكو

 هباوجو « ةجرتااب ۱۵ قاءز ال نیم دلار نیک هم ىفةدراولا تاياررلا هذه : لاقف س انلا یضءب ىلع هداوم خو



 اپل باتک - ۷۷ ۳۹

 ۱ حبت وهف كلذ ادع امو رعشلا ةفص ةلاصالاب هنم دارلاو رعقنااو هيف ةدايزلاب ةتاور تفاتخا دحاو ثردح اباكابتأ

 یح لاط اعر ناو , هلاوحا بلاق ناك هبیکشم برق ىلا ناك ماب هرعش نوك نم ثيدحلا هيلع لدامو . لعا هقاو

 مدق » تلاق ءىباه مآ تب دح نم نسح دنس) یذمرلاو دراد وأ جرخآ اک رثافضر صلاقع هنم ذختيو ةاّوذ ريصإ

 « رافض ىنعي رئادغ عبرأ د هجام نا ةياور قو « رئافض عبرآ » ظفا ینو ءرئادغ عبرأ هلو کم ړی هللا لوسر

 « صئاقملا ىه مافضلاو بئارذلا یه رئادغلاف . ةنزوب رئافضلاو , ةميظع نزوب ةريدغ عمج ةمجعملا نيغلاب رمادغلاو

 هدب هدبع دعبب ىلا لاحلا ىلع لو« اذهر 4 صنا2ء عبرأ هرئضأ بئاوذ راص ىتح لاط ق را لصاف

 ةياور نم هح و هجام ناو یثاسفلاو دواد وبأ جرخأ دقو . لعأ هقاو هوحنو رفسلاب لغشلا ةلاح یهو اهف هرعش
 « ةت)زخ تعجرف « بابذ بانذ لاقف لب وطرعش ىلو ب ینلا تيت أ : لقرجح نب لئاو نع هیبآ نع بيلك نب مما
 راج نعو ةريره ىفأ نع نمداسلا ثيدحلاو سماخلا ثيدحلا . نسحأ اذهو «كنعآ 77 اقف دغلا نم تينأ مث

 دقو مالسلا انهءاع یسومو ميهاربا ركذ ىف سابع نبا ثيدح عباسلا ثيدحلا ۰ مدقت م سبأ ثيدحل امت ارکذ

 دارااو « ثيدحلا « دمج - داب - مدآ لجرف ىسوم امأو » هيف هلوق هنم ضرغلاو < ءايبنالا ثيداحأ ىف هحرش مدقت

 دییلتلا بيسي - ۹
 نیا دبع "نأ » هللا دبع نب لاس قريخأ لاق یرهزلا نع ”بيمش ان ربخآ _نابلا ربا شرم - ۶

 دقل : لوقي ره نبا ناكو ٠ ديبلتلاب اوهمشت الو "یتاحیللف رفض نم: لوقي هنع للا ”ىطركر مع تە : لاق رع

 « ادم زا ثا لوسر تيأر

 )اس نع یرهزاا نع ساوا انريغأ هللا دجع ارا الاق دم نب دحأو "یموم نب "نابح ی -- ۵

 « كيبل 'مهللا كيبل : لوقي ادم لب هلا لوسر "ترس : لاق امهمع هلا يضر ريع نبا نع»

 « تايكلا ءالؤه ىلع دیزبال . كل كيرشال « تالاو كل لاو دجلا نإ « كيبل كل ”كيرشال
 هه

 اپع ذا یضر Cr نع » رع نب 1 دبع نع عفان نع كالام ىثدح لاق "لیعاسا یر - ۹

 ین : لاق ؟ كتر ع نم تن للي ملو ةرمعبر اوآح سانلا نأشام هللا لو راي "تاق : تلاق رب یبلا جوز
 3 0 2.0. هو او ۰ 7
 « رخآ یتح لحا الف « ىنده تدلك و « ىسأر ت دبل

 ىف لمقيو ثعشتي الثا غمصلاو ىمطخلاكضعبب هضعب قزل, اب سأرلا ىف رمشا عمج وه ( ديبلنلا باب ) لوق
 هلوق.. القثمو اففنع ءافلاو ةمجعملا حتفب ( رفض نم لوقي رع تعم“ ) هلق ۰ جا ىف هطسب مدقت دقو « مارحالا

 ىفاذك ( اديلم ار هللا لوسد تيأر دقل : لوقی رمع نيا ناکو ) جحلا ىف ىنعي ( ديبلتلاب اوهنشآ الو قاحیلف )

 « باپلاف هذه ىلت ىنا ةياورلا ىف ا ءادبلم له هقا لوسر تعمس » ظفلب جملا لئاوأ ىف مدقتو « ةياورلا هذه
 « رصق نأ هل رج مل ثعشلا نم هعنمل هرمش وفضف مارحإلا دارأ نا دارملا نأ ىلع لاطب نبا هلمغ رمع لوق امأو



 ۳" ` ۹۱6-841۸ كيدحلا

 هيلع نيعت مارحالا ىف هسأر دبا نم نأ ىر. رع ناكو « قلحلا هيف عراشلا بجوأ ىذلا ديبلتلا هبشي ام لمف ةنآل

 نأ لمتحيو . قلع نأ رفض نم سآ كلذلف . هديل نم هسأر رفض نم هبشف « ريصقتلا ةثرحب الو كسنلاو قاحلا

 وأ رضعب نأ دارآ نم يأ < رفضلا ىلا الو د.,لناا ىلا جادح ال یح مارحالا دنع قلحلاب سالا دارأ ربع نوكي

 ىحاونلا راس نم ذخآلا ىلا لصب مل ريصقتلا كلذ دعب دارأ اذإ مث , دلي وأ رضي نأ نم ىلوأ ومف قلحیلف دباب

 ؛ نيءاتلا ىدحإ تفذخل اوهبشفنال لصألاو هلوأ حتفب هنا لاطب نبا ىف « اوهشت » هلوق امأو , ةنسلا ىه اک
 : لاق

 كرت نأ ىري ناك ةنأ هيبأ نع مهف ةنا هرهاظف ربع نبا لوق امأو . ربظأ لوالاو « ةدحوملا کو هلوأ من ذوحيو

 نبا ت دد اذیکو « جحلا بانك ىف هكحو ديبلتلا حرش مدقتو « هلمفي عقل ىنلا ىأر هنأ وه ربخأف « لوا ديبلتل

 ثيدحلا < بده تدلقو ىمأر تدبل ىلا » ةصفج ثيدحو « ديبلتلا ىف رع

 قرفلا اپ - ۰

 هللا دبع نب هللا ديب نع باهش نا ان دح دعس نب میهارا ان دح ساو نب ذأ شو - ۷

 ةزهأ ناكو « هيف صؤي مل ايف باتکسا ٍلهأ ةقفاوم بح“ عللي ىلا ناك: لاق امنع هلل ۍضر سابع نبا نع»

 « دعب قترف مل هقييصان مو یبا لا « مسو ہر نوقت رف نوک رشا ناکو « مث رامشأ نوای باتكلا

 دوسألا نع میهارب| نع کا نع ةرعش انث"دح الا ءاجَر نب هللا ثيعو دیلرلا وبأ اتم - ۸ 7

 هللا دبع لاق . « م رخ وهو هل یا رافت ىف بیل صيبو ىلإ رظنآ ىنأك : تلاق اهنع هللا ”ىضر ٌةثئاع نع »

 < ی ىنلا قرفم قد

 وهو قرفلا ف هتمسق وهو , سارلا رمش قرف ىأ , فاق اهدمب ءارلا نوکس و ءافلا حتغب ( قرفلا باب ) هوت

 نم رعشلا ماسقنا ناكم قرفااو ۰ نيئيدلا نيب قرفلا نم هلصاو « نوکسااب اترف هرعش قرف لاقي « سأرلا طسو

 لوالا : نيئيدج هيف ركذ . حتفت و رکن هارلا كلذكو , اهرسكبو ملا حتفب وهو ٠ سأرلا طو ةراد ىلا نيوجلا

 ىف رمعم ىلع فلتخاو « اهريغو ةرجملا ىف مدقت دقو , سويو دعس نب ميهاربا هلصو اذك ( سابع نبا نع ) هلوق

 « ةنيذملا أر هقا لوسر مدق امل هللا دبع نع ىرهزلا نعرمعم انان د هفنصم ىف قازرلا دبع لاق « هلاسرإو هلصو

 . هقوف نم ركذي لو ىرهزلا نع دعس نب دابز نع « أطوملا و ىف هجرخأ ثيح كلام هلسرأ اذکو . السرم هركذف

 هيف رمؤي مل صأ ىف كش اذا ناكو » رمعم ةاور ىف ( هيف صوب مل ايف باتكلا لهأ ةقفاوم بحي ناك ) هلوق
 ءىثب

 نيتامبملا لادلا رسكو نیسلا نوكسب ( مرامشأ نوادر باتکلا لهأ ناكو) لوق ۰ « باتكلا لهآ عنصي ام عنص

 لاق ضايع هاکح مبضعإ اهددشش دقو ءارلا مضو ءافلا نوكسب وه ( نوفرغب نوكرشملا ناكو) هلوق . ابنولسرپ ىأ
: 

 نع دمبأ ناثوالا لهأ نأ كلذ یف را نأكو « فيضختلا هيف رهشالا « قرف مث ه هلوق ف اذکو « ربشأ فيفختلاو

 ولو ميفلأتیل مهتةفاوم بحي ناكف ةلدجلا ىف ةميرشب نوکستب باتکلا لهأ نالو « باتكلا لهأ نم نامالا

 ىلع باتککلا لهأ رمتسار هلوح نیذلاو همم نبذلا ناثوالا لهأ لسا الف « ناثوالا لهأ ةفلاخع ىلا مهتةفاوم تدأ

U 



 سابا ب اتک -۷۷ ۳۲

 ةفلافع عونب رمأ مث « ءاروشاع موص !ممو « مدقن اك هکرتو رمشلا خيم لدا قرذلا هبشب امو ؛ نیرمالا رخآ
 ءىش لک اومنصا م لاق ىتح ضنادلا ةطا ةع ىف مهتفل و « ةليقلا لابقتسا المو « هدعب وأ هليق موب موصإ هيف مه

 رقتسا ىذلا اذهو « ضيحلا پاک ىف هنابب مد# دقو « هيف انفااخ الا اًءدوش ان سمأ نم عدي ام : اولاقف , عاجلا الا

 « هريغو یاسنلا ىف ةددعتم قرط نم كلذ ءاج دقو « تسلا مون موص نع یا یل رہظو ام امو . سالا ةيلع

 كلذ یرحتب دحالاو تبسلا مو موصا ناک ةنإ و ةلسم مأ ثيدح انو خوسنم هنأب دواد وبأ حرصو

 همایص رثك أ ناكى تح مل هلا لوسر تامام ظفل ىفو « ميفلاخآ نأ بحأ انأو رافکسلا ديع امو امهنا لوقيو

 دحالاو دويلا دنع ديع تبملا موم نأ ىلا« دیع امو د هلوقب راشأو  یاسنلاو دحأ هجرخأ ,دحالاو تيسلا

 ةهارك نم ةعفاشلا ضعب هات ىذلا نأ اذه نم دافتسيو « اممایص مبل ان ماصت ال ديعلا مايأو ىراصتلا دنع ديع

 امأو « هيف حيحصلا ثيدحلا درو اك ةعمجلا موب كلذ ىلع ةظفاحلا ین لوالا لب ادیج سيل دحالا اذكو یبسلا دارف]
 لدس : ضايع لاق « باتكسلا لهأ ةفلاخم سالا مودعا الاثتما یدارفو اعم اماصي نأ لوالاف دحالاو تبسلا

 هضعب رعشلا قيرفت قرفت و ۰ بوثلا اذكو « هبناوج مضي ملو هلسرإ اذإ هلدسأو هرعش لدس لاقي , هلاسرإ رمشا

 « یحوب عقو كلذ نأ ربظی یذلاو . لاحلا هيلع رقتسا یذلا هن ال ةن قرفلاو لات ۰ نيبجلا نع هفشكو ضع نم
 أب قرف هنأ رهاظلاف ۰ ءىثب هبف سی مل ايف باتكلا لهأ ةقفاوم بحي ناک ه] ثيدحلا لوأ ىف یوارلا لوفا .

 هبقعت و ء زيزعلا دبع نب رع نع كلذ حو . ةيصانلا ذاختاو لدسلا عنمو خسنلا هيف مهضعب ىعدا یح هللا نم

 تاكف مینا بحأ مهف عجن مل الف ٠ مبفالتتسا لجال وه اإ هلعفي مب ناكىذلا نأ رهاظلا نأب ىطرغلا

 بدنلاو بوجولا لمشي بلطلاو هنم بلطب مل ىأ « ءىثب هيف ىؤي مل اف د ىوارلا لوقو . هيلع ةبجاوال ةبحتسم
 ةبج نم الإ ايعرمش اكح ةفلاخلاو ةقفاوملا نوكي ال نأ لمتحي لب « عمجا ناكمال ءىشب سولف اذه ین خسنلا مموت امأو
 م ٥۴و قرفي ناك نم مهنم نأ مهنع لوقنلا و : مرشك أ وأ ةياحصلا هيلا راصا اخوسنم لدسلا ناك ولو :لاق , ةحلصملا

 حيحصلاف , ایکرت الار ابقرف تفرفنا ناف « هل عي هل تناک هنأ حص دقو , ضع ىلع موضعإ بعي لو لدسي ناک نم

 « قرفل اب خس لدسلا نأب یزاحلا مزج دقو : تلق . دوهجلاو كلام لوق وهو < بجاو ال بحتسم قرفلا نأ

 : لاق . قرفلاو لدسلا زارج حرحصاا : ىوونلا لاتو . رهاظ رهو لف اهلا ترشأ ىلا رمعم ةياورب لدتساو

 ارومأم ناكهنأ دارملا ليقو , مدقت اک فالثتسالل ليقف « باتکلا لهأ ةقفاوم بع » هلوق ىنمم ىف اوفلتخاو

 انا عرش ائابق نم عرش نأ ىلع مهنعمب هب لدتساو ۰ هولدبي مل مهنأ لع امو ءىثب هيلا حوب مل ايف مهعتارش عابتاب
 « بح » لقي مل كلذك ناک ول هال انل عرشب سيل هنأ ىلع هب لدتساف میضعب سكعو « هفلاخ ام انعرش ىف درب یتح

 عرش هنأ انعرش ىف ددوام ىلع هرصقي هب لئاقلا نال « ةلأسملا ىلع اذه ىف ليلد ال نأ قحلاو . عابقالا متحتي ناك لب

 « لمتحم فيلأتلا ةحلصل مهقفاري ناك هنأ ىطرقلا هب مج ىذلاو < مهلقنب قولو ال ذإ م مهتع ذخؤي ام ال ممل

 ناک ءیش مع ىنلا ىلع لزني ملاذا ام ثلاث ال نيسمالا نيب رودت ىنلا ةلاحلا نأ - برقا وهو  اضيأ لمتحو
 ملسأ الف ۰ ةعيرش ىلع اوسيل مناف ناثوالا ةدبع فال عرش باحصأ مهال باتكلا لهأ ةقفاومب هيف لمعي

 ةفلاخع اق ثيداحالا تدرو ىثلا نئا- لا تدمج دقو ؛ مه فل خم يمأف پانکلا لها ىف ةفلاخلا ترصحتا نوکر شالا
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 « تثسلا موي موملا ىف تدثلا لوقلا د هتم ىذلا ىباتك امتءدرآ دقو : كح نيئالثلا لع تدازف باتکلا لمآ

 كلت كح خسف دءب : قرف مث » هلرقو « باتكلا لهأ ةقفاوم بح ناك » ثيدحلا ف سابع نبا لوق نم ذخؤيو

 ةشئاع ثيدح ثلاثلا ثيدحلا . خان درب مل ام اذل عرش ادلبق نم عرش نا هنم ذوب و , دا هلو هتررق اک ةقفاوملا
 هلرقو « جملا ىف هحرش مدقت دقو « مرح وهو مپ هنا لوسر قرافم ىف بيطلا صيبو ىلا رظنأ ىنأك » تلات

 هاور دل ولا اا نأ دارأو 2 ىمل ابطا وهو ديل ولا ناب ان ورقم هرع ردا جرخآ ىذلا ءاجر نبا وه , هللا لی و

 مدآ هاجر نب هللا ليع قفاو دقر € قرفم 0 لاف دارفالا ظفل, هاور هاچر نب هللا كءعو € قراؤم 0 لاذ عججا ظفاب

 نم دحآ دنع و هللا ديبع نب نسملا اور نم لسم دنع اذکو لیعاعالا دزع ريثك نب دگ و ةرابطلا ف فئصملا دنع

 سم ديع ردرغ رفعج نب دمج ديلولا 8 قفاوو ‹ ع میها ربا نع مهلك بئاسلا نب .اطعو داحو روصنم ةاور

 ماسقنا ددعت رايتعاب عفو عج نأكو ۲ لسم دمع هب أ نع دوسالا نب نمرلا دعو قاسنلاو نأ كيع شعالاو

 بئاو لا بسا - ۱ ۱ ۱
 ايثدحو . ع رشب وبأ انَربخأ ميشه انربخأ ةسّبدَع نب لضتلا انثدح هللا دبع نأ ىلع او = ۹ ۰ ۰ 20 7 0

 ۳ 3 5 نس

 دنع ةليل تب : لاف امنع هللا ىضر سابع نبا نع » ريبج نب ديمس نع لب ىبأ نع ميشه انثدح ةببتف
 « لولا نم لص تب للا وسر مافف لاق ایل ىف اهتدنع ب هللا وسر ناكو < یتلاخ ثراحلا رتنب نومی
 اذهب ررشب وبأ انربخأ میشه انثدح دخم نب ور مع ايثدح . هنيع نع ینلمغ یتبازذب ذخأف لاق « هراس نع ؛تمقف

 ۰ سآ را روش نم ىلدتي م ةياوذلاو 0 اواو ةزمحلا تا داف باد لصالاو 6 هاو عمج ) بثاوذلا باب ( هلوق

 لو انه هنم ضرغلاو ٠ ةالصلا ىف هحرش ىنعم دقو « لبللاب عي ینا فاخ هنالص ىف سابع نبا ثيدح هيف ركذ
 ىف هركذأس اك ةباؤذلاب عزقلا رمف نم ةءاررل عفد هيفو « ةباؤذلا ذاذا ىلع ی هربرتت هيف ناف « ىتباؤذي ذخأف د

 نه ةبيتق نم ايلا هتیا اندر 2 ۰ میشه نِ ةع ن لضفلا لا ور نم تب دا درراو 5 هملي ىذلا بالا

 د# نب وربع نو انآ ايلاع «بشاورب هفدرأ مث نارخإلاب اف میشه خر لجأ نم الزان هدروأ ااو < مشه

 ىف هل سيل و « حداق ريغ هنكل الاقم ةسبنع نب لضفلا ىف نآل كاذب ربظتسا ةن أكو « اضيأ احرصم ميشه نع دقانلا
 عضوملا اذه الا یراخبلا

 عرقا بیساپ - ۲

 نأ صفح "نب هللا دیبع ینربخآ لاق عرج نا فربخآ لاق لک ىنريخأ لاق دحم اتش - ۰

 ین ملا لوسر ؛تممس لوقی امهنع للا یضر رم نبا "عمس هنأ هللا دبع ىلوم عفان ند هربخأ عفان نب رحم
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 ةرعش انهاه كر و ىلا قاء اذإ : لاف هللا دیمع ال راشو ؟ عزفلا امو تاق « هللا .دیع لاق ؟ عرفل نع



 ۳۹ ١  ۷۷باتک الباس 

 ¢ ىردأ ۷ : لاق 1 مالغلاو ا 6 هللا ديعمل لوق ۰ هسأر ىناجو هتيصأن یا ها دیبع انإ راشأف ءانهاهو ايه اهو

 ”عّرقلا نکسلو « امه "ساب الف مالل اذقلا E امن لاق هن LT ىملا » لاق اذكه
 ۰ .ِ ۳9 ۰ ۳ مل - مع

 ۰ اذهو اذه هسأر وش تالذک و . هربغ هسأر ىف سیلو رەش هتيصانب ك رتب نأ

 [ ۵۹۲۱ : ىف هفرط - ۰۹۲۰ ثيدحلا ]
1 1 ۴ 

 ان دح كلام نب سنأ نب هللا دبع یب ىنثملا نب هللا دبع الح میهار] “نب لس اشو -- ۱

 ۰ عزقلا نع یب لا لوسر "نأ رع نبا نع د ر رايد نب هلا دبع

 سأرلا رمش ىم و « باحساا نم ةعطقلا یهو ةعرق عمج ةلمرملا مث ىازلا و فاقلا حتفب ( عرقلا باب ) هلوق >

 نوكسإ دلو ؛ مالس نبأ وه د انثدح ) هلوق ۰ قرفتملا باحسلاب ایبشت اعرق هضعب كرت و هضءب قلح اذا

 نب رم نب مصاع نإ صفح نب رمع نب هلا ديبع وه ( صفح نب هللا دیبع قربخأ ) هلوق . ديزي نبا وه ةمجعملا
 نبأ نع «نتسلا ىف ةرق وبأ هجرخأ دقو هدچ ىلا ةياورلا هذه ذ رج نا هيسن ؛ روبشلا ىرمعلا وهو باطخلا

 عقان نب رم انه هخيشو رمع نب هللا ديبعو « صفح ن, رع نب هللا ديبع نع ه لاقف هقيرط نم ةناوع وبأو جرج

 دقف « عفان نع ةياورلا ىف ةثالثلا كرتشاو « ةافولا و ءاقللاو نسلا ىف نوبراقتم نارفآ جرج نبا وه هنع ىوارلاو

 بأ ةياورلا هذه ىلع ديزإ نب دلع قفاو دق « هسيلدت ةلق ىلع ةلالد هيفو « نيتجرد دانسالا اذه ىف عرج نا لر "

 هجرخآ و هقيرط نم امهحيم ىف نابح ناو ةناوع وبا هجرخأو رج نبا نع « نتسلا » ف قراط نب ىسوم ةرق

 هجرخأو « جرج نبا نع دمع نب جاجح لاق كلذكو ؛ عرج نبا نع نايلس نب ماشه قيرط نم اضيأ ةناوع وبأ

 ةياور نم عفان نب رمع ركذ طقس نکل « هقيرط نم « جرختسملا ف میم وبأو ةلاوع وبآ و ىليعامسالاو ىتاسنلا

 ىلع ديزي نب دلع قفاو دمع نب جاجح نأب « للعلا » ىف ینطقرادلا حرص دقو « اضيأ ةناوع فال ةءاور نمو ىثاسنلا

 هتايثاو عفان نب رع طاقسإ ىف هيلع فالتشالا ىلع ىروثلا نايفس ةياور نم قاسنلا هجرخآ و عفان نإ رمع ركذ

 نب رم ركذي مل عفان نع رمع نب هقا ديبع نع ديز نب دا ةاور نم ىذمرتلا هچرخآ و باوصلاب لو ةتايثإ لاقو

 لسم هجرخأ دقو « لسم هجرخأ عفان نع جارسلا نحرلا دبع نع ديز نب دام دنع وه امناو . بولقم وهو عفان

 نايفس هارو. عسفان نب رع تابثأ مع ن هلا ديبع نع ةددعتم قرط نم مثريغو نابح نبار هجام ناو قاسنلاو

 هللا ديبع نال ةداجلا اوكلس ممنأکو ۰ هطاقساب رمع نب هقا دیبع نع ديبع نب دو نابلس نب رمتعمو ةزييع نأ

 مهيف ايس الو ظافح مهنال امهيي عفان نب رع داز نم ىلع ةدمعلاوإ هنع رثكم عفان نع ةباورلاب فورعم ريع نبا

 نا » لسم اور ىف ( عزقلا نع یہن ےب هقا لوسر تعم ) هلوق . لعأ هتاو خرج ناك هسفن عفان نع عم نم

 هرهاظو ؛ روكذملا دانسالاب لوصوم وه ؟ ( عزقلا امو تلف هللا ديبع لاق ) هلوق « عرقلا نع ی لب هللا لوسر

 ناطقلا ىح قيرط نم هجرخأ هنأ كلذو « اعفان لأس املا هقا ديبع نأ لسم نيب نکل عفان نب رمع وه لوثيملا نا

 با وا ركذف « ؟ عرقلا امو عفانل تلق » لاق ثيدحلا ركذف « هيبأ نع عفان نب رع ینربخآ » رمع نب هللا دمبع نع

 «هسأر یناجو هتیصان ىلا هللا دمیع ال راداف انهو !ذبهو ةر مش انوه كرر یصاا یلح اذا لاو زنا دمع انل راشأو «



 ۳۹۵ ۱ ۰۹۲۰-04۲۱ ثيذحلا
 ضعب قلع لاق , هظفا ةروكذملا ناطقلا ی قيرط نم متع قايس رهاظ وهو عفان وه« قلح اذا لاق » هلوقب بيجا
 خرج نبا وه نوكي نأ لمتحيو ۰ لئاقلا ةيمسن ىلع فأ مل ( تا دیپمل ليق ) هلوق . « اضعب كرتيو ىصلا سأر
 نعو ىثنالا ةيراجلا نع لأسف ريغصلا ىصلاب صيصختلا ميف لئاسلا نأك ( مالفلاو ةيداجلاف ) هلوق . دفن مهيأ
 باجأ امل هقا ديبع نأك « روکذلا دنسا اب لوصوم وه ( هندراعو هللا ديبع لاق ) هلوق ۰قها را ابلاغ ةب دارا و مالغلا
 كثيدحلا لسم ج رخآ دقو ؛هتأیح لاح یف هب هنع ثدح هنأب رمش, اذهو , هنع هخيش لاؤس داعأ ىردأال هلوقب لئاسلا
 قيرط نم هجرخأ مث رع نب هقا ديبع لوق نم ريسفتلا لجو لاق رع نب هللا ديبع نع ةماسأ یآ قيرط نم
 قسب مو هاجردأ ینمی « ثيدحلا ىف ريسفنتلا الأ و » لاق عفان نب سع نع امهالك ساقلا نب حورو ىنافطفلا نامثع
 ريسفتلا ركذف « قلحم نأ عزقلاو ؛ عرقلا نع یبت » هظفلو یافطفلا نايثء نع دحأ هجرخأ دقو . هظفل لسم
 دقو « جرختسلا » ىف معن وبأو لسم امج رخأف مساقلا نب حور ةياور او . دجآ نع دواد وبآ هجرخأو اجردم

 اذه نم « جرختسلا » ىف مع وبأ هجرخآ و « .ظفا قسب لو عفان نع جارسلا نحرلا دبع قیرط نم لسم هچرخآ
 دنع وهو « هظفل قاسي مو عفان نع بويأ نع رمعم قیرط نم اضيأ لسم هجرخأو « ريسفتلا فذخ هجولا
 عزقلا ريسفت عفر نم دنتسم ىلع لدي ام هفایس قو قاسنلاو دواد وبأ هجرخأو « رمعم نع هفنصم ىف قازرلا دع
 «هلكاورذ وأ هلکا وقلحا : لاقف كلذ نع ماف هضعب كرتو هسأر ضعإ قاح دق ايدص یار 4 ىنلا نا د هظفاو
 قلح وه : لاق نم مهئمو . اقلطم ىمصلا نمأر ضءب قاح وهو عفان هب هرسف ام عزفلا نأ حصآلا : ىووخلا لاق
 الا : تلق . ةب لمعلا بجوف رهاظال فااخع ريغ وهو ىرارلا ريسفت هنال لوالا حیحصلار ‹ هنم ةف رم عضاوم

 اهرحت وأ ةاوادملا الا ةقرفتم عضاوم ىف ناك اذا هتيهارك ىلع اوعمجأ ىوونلا لاق ء اديق سيل ىصل اب هصیصخت نأ
 ىف هب سآب ال مهل ةباور ىف ليقو ۽ مالغلاو ةيداجلا ىف كلام ههرك# < ةأرااو لجرلا نيب قرف الو هزنت ةهارك نهو

 فاتغاو  یرارلا ریست هتل ةرهاظ هتجح : تاق . اقلطم هتهارک انیهذمو : لاق« ةيراجلاو مالعا اهقلاو ةصقلا -

 ةياور ىف اذه هاج دقو « دوها ىز هلال لیقو « ناطیشا یز هنال ليقو « ةقلخلا هوشب ةنوكسأ : ليقف ىهللا ةلع ىف

 نيغدصلا رعش انه اهب دارملاو ةلموملا مث فاقلا مض' ةصقلا (امهب سأب الف مالغلل افقلا و ةصقلا امأ) هلوق . دواد نال
 . سأرلا نم افقلاو نيغدصلا رمش سيل و سأرلا رمشب صوصخم عرقلا نأ هنع لصاحلاو . افقلا رمش افقلاب دارلاو

 رغشلا ىلع ةصقلا قاطآ دقو « حي هدنسو « ةصقلاب ساب ال » لاق ىعخنلا هاربا قيرط نم ةبيش ىبأ نبا جرخأ و
 ىف هيلع مالكلا ىتأبسو « انه دارملا وه سيلو « سأرلا رمش لصوي نأ ريغ نم نذآلا ىلع عضوي ىذلا عمتجا
 یبث » لاق رع نبا نع عفان نع بويأ نه ةءلس نب دام قيرط نم دواد وبا هجرخأ ام امأو « « ةةوصوملا باب »
 جرخأ دقف  كلذب عرقلا رسف ىذلا فرعأ اف « ةءاؤذ هل ذختيو ىصلا سأر قلحي نأ وهو ‹ غزقلا نع مب ىنلا
 اهدمب ناك هالي هللا لوسر ناف , اهز جا ال : ىأ تلاقف ةءاؤذ ىل تناك ىنأ تبدح نم اذه بقع دواد وآ
 هتباّوذ ىلع هدي عضوف ین ی , هنأ هيبأ نع نيصح ن دأيز نھ حک كئسإ یاسناا جرخآ و + ذخأيو

 نیعیس 22 هللا لوسر ىف نم تأرق » لاق نيديحرصلا ف هلصأو دوس نبأ ثبدح نمو « هل اعدو هيلع یهو
 لسریف رعشلا نم درفپ ام اهذانمتا ئاج ا ةباذلا نأب عملا نكمي و « نانباژذ هل نابلغلا حل تباث نب دیز ناو ةروس
 ىباطخلا حرص دقو« ةياؤذ ذختیف هطدو ىف ام كرتيو هلك سأرلا قاحب نأ منم" ىتلأو هرهغو رفضا اب اهادع ام عمحجيو



 سابللا باتک- ۷ مس

 عآ هللاو ٠ عرقلا ىنمم ىف لخد ام اذه نأب

 اهم ديب اهجوز رأرملا بييطت تسيسساب -

 نع مماقلا نب نمح را 7 RE ی ی ان ربخا هللا دبع انربخأ دم 7 دحأ شو -.-۲

 » ضيف نأ لبق ی هتبیطو ؛ ومارحلا ىديب 2 بلا ”تبيط : تلاق ةشئاع نع هيبأ

 قرفلا ىف دراولا ثيدحلا ىلا ةراشالا ةبج نم ةمجرتلا هذه هقف نأك ( ادیب ابجوز ةأرملا بيبطا باب ) هلوق

 اتباث كلذ ناكولف « سکسلاپ ةأرملاو هئول ىنخو هر ربظ ام لجرلا بيط نأو ۰ ةأرملاو لجرلا بيط نيب

 « هسفن بیطب نأ هیفکی ناكو ؛ هل امیبطت ةلاح هنم اهندي و اهيديب قاعي ال هبيطإ ابجوز بييطت نم ةأرملا تصنتمال

 كثيدحخلاو « هل مجرت (يف رهاظ وهو 2 جملا فاحورشم مدقت دقو ةجرل قباطملا ةشاع ثب دمحم فلصملا لدتساف

 دنع یرمشالا یموم ىنأ نع دهاش هلو نيصح نب نار مع تیدح نم ماحلا هحصصو ىذمرتلا هجرخا هيلا راشأ ىذلا

 هل ىذلا بيطلاو ۰ اهزنم نم اهزورب ةلاح راتتسالاب ةرومأم ةأرملا نأ ةقرفتلا هجوو « طسوالا » ىف ىناربطلا

 ةحودنم امل نأ بايلا ثي دح نيب و هنر عجاف 2,۷ را ناک اذاو « ا ةيتفلا ىف ةدايز هيف یناکل اهل عرش ول ةحنار

 اهبل كلذب ءايلعلا ضعل قملاو ۰ لعا هللاو جورخلا اع صاخ ابعنم نآل 6 جورقفا تدارأ اذإ ها لخت نأ

 نبا وه هللا دبعو « ىزورملا وه هيف ىراخبلا خيش دمع نب دمحأو . املا رظنلا تفلي ام كلذ ريغو ةرارصلا لدنلا

 ىئأيس ( ضيفي نأ لبق ین یدیپ هتبیطو  همرحل ىدبب هتبيط ) هلوق . ىراصنالا ديعس نبا وه ىحيو كراباا
 ةريرذب هتبيط انآ اهنع رخآ هچو نم باوبأ دحب

 ةيحللاو سأرلا ىف بيلا باپ - ٤
 دبع نع قاحسإ یا نع لیئارسا انثدح مدا ی ی ام لح ررصن نب اقا ی — ۳

 صیو دجأ یتح « دميام بيطأب لكيم 'ىبلا بيطأ تنک : تااقةشئاع نع هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا

 « هتل و هسأر ىف بيطلا

 ناك ناو . كلذ ىف رسا ةمجرتلا رهاظ نوكيف نب ونتلاب باب ناك نا ( ةيحللا و سآ رلا ف بيطلا باب ) وق

 رصف نب ميهاربا نبا وه ( رصن نب قمح یئدح ) هلوق ۰ بيطلا ةيعورشم وأ بیطلا كح باب ريدقتلاف ةفاضالاب

 ىف هترکذ ام دی ۇب ( ذجأ ام بیطاب )و یعیبسلا وه ق وب أو « وب نبا وه ليئارضأو « هدج ىلا هيا

 : لاطب نإ لاقو « ءاسنلاو لاجرلا بیط نيب ةنرفتلا قروكذملا ثب ديل ىلا ةجرتلاب راشأ هلعل و « هليق ىذلا پابلا

 كلذب نیزت و نيهوجو نبطي رب « ءاسناا بيط فالحب هجولا ىف لمحي ال لاجرلا بيط نأ هنم ذوب

 ءاسأل اب هبشتلا نم همنل عرشإ ال هبجو ىف لجرلا بییطت ناف « لاجرلا فال

 طاشتمالا ساپ — ¥0

 الجر نأ دعس نب لمس نع » "یرهزاا نع بئذ ىلأ نا اندح سايا يبأ نب مدا اشو - ۰۶



 ۳۷ ۰۹۲ ثيدحلا

 اهب تعنطل رظن" كنأ تباع ول : لاف - یر ةأر شب یو - هل بارد ىف رحج نم ملطا

 « راصبألا لبق نم "نذالا لج اإ « كنيع ىف
 ش [ ۲۹۰۱۱۲۸۱ : ىف هقرط - ۵۹۲4 ثيدحلا ]

 دنسب یناسفلا جرخأ دقو , طلاب رعشلا مردن وهو ملا حتفب طلا نم لاعتفا وه ( طاشتمالا باب ) هلوق

 هللا لوسر اناهن » لاق نینس عبرأ ةريرم وبا هبح اک يقلع ىنلا بص الجر تمقل نمحرلا دبع نب ديمح نع حیح

 . ناك ب ىنلا نأ » لفغم نب هقا دبع ثيدح نم نايح نبا هححص و نفسلا باحال و « موب لكان دحأ طش نأ لب

 . ضان الجر یار جلي هلل لوسد نآ » راسب نب ءاطع نع سا نب طز نع أطوملا قو « ابغ الإ لجرتلا نع ىب

 وبأ هجرخأ رباج ثيدح نم دهاش هلو : دنسلا حيمص لسم وهو ؛ هتيحلو هسأر حالصاب هيلا راشأف ةيحللاو سأرلا

 نب لمس نع ) لوق ٠ « لجرلا باب » ىف رابخألا هذه ناتخم نيب عما قرطركذأسو « نسح دب یاسنلاو دواد

 وه لبق ( الجر نأ ) هلوق . تايدلا ىف ىقأيسو « هربخأ دعس نب لبس نأ بارش نا نع فيلا ةياور ىف ( دعس

 هللا ءاش نا تايدلا باتك ىف كلذ حضوأسو ؛ بوسنم ريغ دهس ليقو : ناوم دلاو ةيمأ نب صاعلا ىبأ نب محلا

 دوم ةلمبملا نوكسو يلا رسكب ىردملاو « ةلمبملا نوكسو ميجلا مضب رحجلاو « ءاطلا دیدشتب , علطا » هاوو . ىلاعت

  لیقو ؛ اهرعش تحرس ةأرملا تردم لاقي ةلسملا هبش وهو ضعب ىلا اهرمش ضب مضتل اهسأر ىف ةأرملا هلخدت

 «ةاردلا كلذكو نرقلا یردلا لصا یرهوا لاتو . طشاا ره دیبع او یعصالا لاتر « ةريسٍ نائسأ هل طشم

 ترج دعاس افو طشلا نانسآ نم ءىش لکش ىلع ةبشخ لیقو , ددع سأر ۱۸ لالخلا ةديدح وأ دوء وه لیقو

 ىف درو دقو « طشاا هرضخي ال نم دبلملا رعشلا اب حرسيو ؛ هدسج نم هدي هيلا لص ال ام ام كع نأ ريبكلا ةداع

 ب ىنلا نكي ۸ س د تلاق اهنع ةءافكلا ىف بيطخلا هجرخأ طا ريغ ىردملا نأ ىلع لد ام ةئاما ثيدح

 . فیمض وهو ىلعي نب ةيمأ وبأ هدانسإ فو« كاوسلاو یردلاو طشملاو ةلحکاا و ةآرلا : رس الو قس قف نوعدب

 ةشئام نع رخآ هجو نم  نييماشأا دنسم » ىف ی اربطلا هجرخأو . اضيأ فیعض رخآ هجو نم یدع نا هجرخأو

 ناك ةئاع نع رخآ هجو نم « طسوالا » ىف ىناربطلا جرخأو ىردملا لدب نهد ةروراق هيف نکمل اذه نم ىوقأ

 فیض رهو ما نب نابلس هيفو « هته حرس اذا ةآرملا قرظنب نکو ٠ هطش و هكارس زا هللا لوس قرافي ال

 يردملا : زاجحلا ءايلع نع ىر معلا ظفاحلا طخ تآرقو « دعس نیا هجرخأ نادعم نب کاخ سرم نم دهاش هلو

 وهو طقف رعشآ قرفل ذختی ةلساا لوط نوكي دیدح وأ جاع وأ سونبآ نم ذختي ريذص امهد>آ نيغ ون ىلع قلطت

 نم طورخم دوع وهو ريبك امها :

 مابمالا ةقلح لثم ةجوعم نهالوأ عباصالا لثم الو فکسل ردق ىن ةو حم ةمطق هسأر ىو هريغ وا سونا

 محل اذک ( رظتنت ) هلوق . اصخلم ها نسم : هتفص هذهو دسجلاو نسأرلا كحيو حيرستلا لمعتسملا

 فاقلا سكب «ليق نمد هلوقو «ىلع علطآ كنأ تعول, یرعامسالل و, امانعمب یرخالاو ی را ىهو رظنت قويمشكسالو

 لجأ نمد ىليهامسالا ةياور ذو « رصبآ ردصم هرسکب و رصب عج هلوأ حتفب راصبالاو ؛ ةبج نم ىأ ةدحوملا انو

 © : هتفص هذهو ةطبقب فيسلا لصا ةثيه ىلع سأرلا ریدتسم



 سابلا باتک چپ ۳۹4۸

 ةژرلا ىأ نيتحتفي « رصبلا

 اهجوز ضئاحلا لیجر تسيصاب - 5

 , ةشئاع نع » ريبرلا نب دوره نع رباهش نبا. نع كلام انريخأ "فسوب ب نا دبع ارم - ۰0

 <« ضناح انأو ی فا لوسر سار لجدا تاک : تلاق اهنعء هللا یفر

 هام .. ةشئاع نع ههبأ نع ماشه نع كلام انرمخأ فسوي نب هقا دبع ان دح

 نب ماشهو بابش نبا نغ كلام ثيدح هيف ركذ < هرعش اهحرشت ىأ ( ابجوز ضأ ام ا ليجرت باب ) هوق

 نع انه هنع هجرخأ ىذلا فسوب ن هقا دبع نع ةرامطلا ىف مدقن دقو « ةشئاع نع ةورع نع امهالك امهقرف ةورع

 نعمو بهو نیا دلخم نب دلاخهاورو ؛ةاورلا رثك أ دنع اقرفم اذکم أطوملا ف ثيدحلاو « طقف ىرهزلا نع كلام

 ابجرخأ ةورع نع اميمج ةورع نب مادهو باهش نبا نع كلام نرع ةفاذح ویآ و عفان نب هللا دبعو یسبع نبأ

 نع ةاورلا حيمج دنع اذك ( ضئاخ انأو قي هللا لوسر سار لچرا تنك ) هلوَق . « تأطولا » ىف ینطقرادلا

لوسر سأر لغت تناك امنا ر ظفلب ماشه نع هنع ةفاذح وبأ ءاورو « كلام
 یهو دجسلا ىف رواج وهو تلي هللا 

 اضيأ ینعقرادلا هجرخأ « الا هجرخ ضقاح

 هيف نءوتلاو « ليجرتلا تیساپ - ۷

 ۱  ةشاع نع» رقوم نع ويبأ نع لس نب ثعشأ نع ”ةبعش انثدح .ديلولا وبأ شو - ۹

 « هنوضوو جت ىف عاطتسا ام یا هیچی" ناك هل با
 مدقن دقو « هجرت و هلعنت ىف نمی هبجعي ناك » ةشئاع ثيدح هيف رکذ ( هيف نميتلاو ليجرتلا باب ) هلوق

 حرضت ليجرتلا : لاطب نبا لاق « ینیلاب هلمفي نأو نم لا بناجلاب أدبب نأ لجرتلا ىف نممتلاو « ةرابطلا ىف هحرش

 لك دنع مك-ةفيذ او ذی ر امت هقا لاتو ¢ ابال عرشلا بدن دقو ةفاظنلا نم وهو 3 هنهدو ةبحللاو نأرلا ريش

 هفرتلا ىف ةغلابلا كرت هب دارملاف ابيرق هيلا ترشآ ىذلا ثيدحلا ىنمي ابغ الإ لجرتلا نع ىبنلا ثيدح امأو ( دجسم

 ةدحوع ةذاذبلاو ,دوادوبآ هجرخأ حي ثيدحو مو .ها , ناميالا نم ةذاذبلا » هعفر ةلعُت نب ةمامأوبأ ىور دقو

 دحج بيب ال ةودقلا عم هيف عضاوتلاو سابللا ف عطنتلاو هفرتلا كرت انه اهب دارلاو ۰ ةثيحلا ةلاثر نيتمجعمو

 لوسر ناك : لاق دمع هل لاقي ةياحصاا نم الجر نا » ةديرب نب هلا دبع قبرط نم یاسفلا جرخأو . ىلاعت ها ةمعن

 ءاه هرخآو هاب و ةزمهلا رسکب هافرالا : تلق 4 لجرتلا هافرالا ةديرب نبا لاق , هافرالا نم ريثك نع یبنب ےب هللا

 كلذب و , ميال هنم لدتملا طسولا نأ ىلا ةراشإ ريثكلاب ثيدحلا ىف هديقو نيتحتفب هفرلا هنمو « ةحارلاو معنتلا

 دهاش هلو « همركيلف ومش هل ناک نم و هعفر ةر ره ىفأ نع نسح دنسب دواد وبأ جرخأ دقو . رابخالا نيب عسح

 اضيأ نسح هدنسو « تاینالضلا » ىف ةقئاع ثيدح نم

 كلا ىف كذب ام اپ - ۷۸



 ۳۹ 04۲۷ تدخلا

 فأ نع » بيسلا نبا نع ةئرهزلا نع رم انريخأ ماشه انثدح دحم نب هللا دبع گچ س ٩۳۷

 مف فرو ٠ هب ىزجأ انأو ىل هناف موصلا الإ « ل مذآ نبا ل لک: لاق اب هر نع هنع لا يضر ًةريره

 « كساا مر نم هللا دنع بی مئاصلا
 انه دروأو « كساا باب د هل مجرت ثيح حت ابذلا باتيك ىف هب فيرعتلا مدقت دق (كسملا ىف ركذي ام باب) هلوق

 « كسملا جر نم هقا دنع بيطأ  هلوق لجأ نم ثيدحلا « موصلا الإ 4 مدآ نا لمع لك » همفر ةريره ىبأ ثيدح

 ىنلا مالك نم ةنأ هقايس رهاظ « هب ىرجأ انأو ىل هناف » انه هلوقو « مايصلا باتک ىف فوتسم هحرش مدقن دقو

 هجرخأ كلذك لجو زع ةبد نع يب ىثلا ةباور نم وهو « لجو زع هللا مالک نم وه امئاو كلذكس يلو « 2

 : لاق « لجو زد مكبر نع ةءورب لاق لپ ىنلا نا ةرب ره ىنأ نع دايز نب دم ةياور نم دیحوتلا ف فاصملا

 یآ نع حلاض یآ نع شمالا ةا ور نم ناخيشاا هجرخأو . ثيدحلا « هب ىزجأ انو ۹ مرصلاف ةراذک لمع لكل

 : لجو رد هللا لاق « فءض ةئامعبس ىلا اهلاثمأ رشعب ةئسحلا فعاضی مدآ نا لمع لكو لاق لَم ینلا نع ةر, ره

 لاق و الاق دعس ىبأو ةريره فآ نع اس ىبأ نع ةرم نيرارض قبرط نم مسلو « ۵ یزجآ انآو ىل ةناف موصلا الإ

 ىف فوتسم ثيدحلا اذه حرش مدقن دقو ,ه ىزجأ انأو ىل موصلا ناد : لوق لجو زع ها: نم: هقا لوسر

 هلوقب هيلا مايصلا ىلامتو ةناحبس هتفاضا ىنعم ىف هالملا لاوفأ تركذو « انه تنيب ام لا ةراشالا عم مايصلا باتک

 سی دقو « هيلع فنأ مل یناو « نيسخلأ ومن ةريثک ةب وجاب هنع باجأ ةنأ ىتاقلاطلا ريخلا ىتأ نع تاقثو « ىل ةناقد

 الإ كانه اهتررح ىلا ةرشعلآ ةب وجالا ىلع ةدايز هيف دجأ ملف المأتم هركذ ام تعبتتو « همالك ىلع فوقولا ىلاعت هللا

 ةدابع ةنال لوق كلذ نف « هترکذام ىلا اهدر نکع اهلاخو اظفل تربافت ناو ىنعم تررکت ءايشأو ةيفوص تاراشإ

 هلفش نم : هلوقو . ىل وه امع كل وه ام كلذشي الف ىل وه لوقي : هلوقو . ضع كرت ىه امتاو « یمسلا نع ةيلاغ

 نع كلما كلشي ال هلوقو ۰ ىنع ىل ام كمعقب ال هلوقو . لكلا نع اضوع هل تشک الو هنع تضرعأ ىنع ىل ام

 ا١ مايقلل الع كنامج نأ ىلع ىنركشاف هلوقو . كب كيلع ىل ام دسفي الف هلوق و . یریغ بلطت الف هلوقو . كاملا

 ضثارفلا ربج هيف نال هل ام ةف رح تعیض ل ام ةمرح عمض نف هلوقو . اکرح هيف كسفنل لعح الف هلوقو . ىل وه

 هفانضأ هلوقو . ىل ام ىدؤت نأ حاصت ثيحب نكف هلوقو . عيبلا حص هسفن وهو ىل امي هادأ نف هلوقو ء دودحلاو

 نال 4وقو . سفالا ىوه ىلع هللا اضر ميدقت هيف نآل هلوقو . عبشلا ىف هيلع هللا ةمعف دبعلا رکذتپ ةب نال هسفن لا

 ةدهانشملا ىلع هءادتبا نال هلوقو . نآرقلا لوزن لح ناك + 9 هل وفو.ىصاعلا لك الا نيب و ميطملا مءاصلا نيب يملا هيف

 . تافولأملا كرتب سفنلا ةضاير هيف نال هلوقو « هتبقرل اورطفأو هتبؤرل اوموص » ثيدحل ةدهاشملا لع هءاهتناو
 كرتب سفنلا ةفااخع هيف نأل هوقو . تاوبعلا عطق هيف نال هلوقو . تافلاخلا نع حزاوجلا ظفح هيف نال هلوفو

 نآل لوقو . هب سالا ةدهاش+ هيف نآل هلوفو . ءاقللا ةحرف هيف نال هلوفو . قلا ةقفاوم سفنلا ةفا خم فو ام وع

 ماصلا ةفص موصلا نال ىل مئاصلا هاذعم هلوقو . هيف نالصاح امهو یگماو ربصلا ىلع اهرادم نال تادابملا عمجب هيف

 دبعلاو را ايف ىوتسا ةدايع هنآل هلوقو . هداسفإ ىف ناطیشا عمطي المل ةباحلا ىلا ةراشالا ةفاضالا ینعم هلوقو

 اذه ىف ىطرش لع سيل هنال كلذ بعوت-آ ملص « ةداپما ىف بارسإ عم هرکذ ام ناو: اذهو . ینالاو ركذلاو

 یرابا يتق e + جیب -- م
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 انخویش نم هنع لقن نم بلاغو « ةوجالا كلت ىلع فوقولا ىلا ةقوشتم سفالا دجأ تنك امناو  باتکلا

 ىردأ الف , اثیش هنم کذب الو اباوج نيّدس وأ نيس نم وحنب هنع باجأ ىاقل اطلا نأ ىلع رصتقي امناو اقوي ال

 ما هللاو « هدمب نم ءاج نم هيلع فقب مو ةراشالاب الوأ هيلع فقو ینلا ینتکا وا ءاللم وأ اضارعإ هوكرتأ

 بولا نم بحتس ام ساپ -

 هللا يضر شاع نعد هيبأ نع ةورع 7 نا نع ”ماشه اقدح تو ای لح یون اش - ۷۲۸

 » "دحا ام رب همارحإ دنع ل یا بیطأ "تنك  تلاق اهنع

 لدعي الو ؛بيطلا نم دجوب ام بيطأ لامعتسا بدني هنآ ىلا ريشي ةنأك ( بيطلا نم بحتسي ام باب ) هلوق

 هيلا ةراشالا تمدقن اک بيطتلا ىف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةقرفتلا ىلا ريش, نأ لمتح و « ىلعالا دوجو عم ىندالا ىلا

 :نب ناٿ نغ ) هلوق ؛ ةورع نبا وه ماشهو دلاخ نبا وه بيهوو ليعامسا نبا وه ( ىموم انثدح ) هلوق ٠ءابيرق

 نأ ةنييه نب نامغس نع ىدبحلا ركذو « نايثء هاخا ثردحلا اذه ىف ةورع هيب أ نيب و هنيب ماشه لخدأ ازكم (ةورع

 ايأو راطملا دوادو ثيللا نأ هباتک ةمدقم ىف سم ركذ دقو . ها ینع الا ثيدحلا اذه ماشه یورپ ام : هل لاق ناهن

 نع هوور مريغو ريم ناو كرابملا نباو بويأ نأو « ناثع ركذ ىف ماشه نع دلاغ نب بيهو اوقفاو ةماسأ

 ىبأ دنع راطعلا دواد ةياورو « یدادلاو یئادفلا دنع ثيللا ةياورو : تلف .٠ نان ركذ نودي هيبأ نع ماشه
 نا و نامهط نب بهای نأ یطقرادلا رکذو . ىئاسنلا دنع بوبآ ةياورو . ملم ابلصو ةماسأ ىنأ ةياورو . ةناوع

 ناهثع نع ماشه نع ةنييع نبا هاورو : لاق « نام ركذ نودب ماشه نع اضيأ هوور نيرخآ ىف ةملس نب دامحو قحا

 هم ام و هيبأ نع ماشه هعمسي مل: ىنطفرادلا لاق . ىنع الإ ماشه هورب ۸: ی لاقو هب ىتثدخل نايثغ تيفل مث: لاق
 ' يحأ هل درزآ دقو . ها ثيدحلا اذه الإ ناثع دنع لعأ ال : لاق نايف نع ىليصامسالا جرخأو 5 هببأ نع هيخأ نم

 امبیط اب همارح] دنع ) هلق . ماحلاو نابح ناو ةع رخ نبا هحح و لوآلا فما لطف ىف رخآ اثیدح هدنسم ىف

 اح و ةنييع نبا نع دحأ ةياور قو « مرحي مث مرحي نأ لبق هيلع ردقأ ام بيطأب ةماسأ یا ةاور ىف ( دجا

 هجرخآ اذکو « بیطلا بيطأب : تلات ؟ لب ینلا تبيط ءىش یاب ةدتاع تلاس : لوقي هاپآ عمس هنآ ناغ_ع

 قیرط نمو « تدجو ام بيطأب ضیفب نأ لبق هلو مرحآ نيح همرط ه ةثئاع نع ةرع قیرط نم هلو « لسم

 ىل أك » امع دوسالا نع رخآ هجو نم هو« دج ام بيطأب بیا مرحي نأ دارأ اذا ناك, ةشئاع نه دوسالا

  لوسر بیطآ تنيك» ةعئاع نع مساقلا قيرط نمو « مرح وهو إب هللا لوسر قرفم ىف كسلا صيب و ىلا رظنأ

 ىف ثحبلاو عضوملا اذه طب مدقت دقو « كسم هيف بيطب فوطي نأ لبق رحنلا مويو مرحب نأ لبق متلي هللا

 هجرخأ احرص كلذ درو دقو « كسلا بيطلا بيظأب دارلا نأ انه هنم ضرفلاو « جحلا باتک ىف هماكحأ
 اضيأ ملم دنع وهو « برطلا بيظأ كىملا » لاق هءفر درس ىبأ ثیدح نم كلام

 ٠ بطلا رب | نم اپ - ۸۰

E ۹۳۹1 دبع ی ما ىنثادح لاق *يراصتألا تباث ْن ا ای دح مت وأ اش  Dسنأ نع  



 فیفا 0۹۴۰-۹۲۹ ٠ ۱ ۳۷۱

 < بيطلا درب ال ناک لب یبلا نأ معز و « بيطلا درب ال ناكه نأ هنع هللا یضر

 شیب ىف كلذ درو دقو « ميرحتلا ىلع سيل هدر نع یمن نأ ىلإ راشأ هنأك ( بيطلا دري مل نم باب ) وق

 وربع ديز فآ نا ىأ تباث نبا ءار اهدعإ ىارلا نوكسو ةلمهملا حتفب (ةرزع ) هلو . هريغو بابلا ثيدح قرط

 هجرخأ ( بيطلا دربال ناك) هلق . لوقلا ىلع معرلا قالطإ نم وه ( معذو ) هإوق . ةبح هد « بطخأ نبا
 نم ليعامساللو . ندح هدنسو « هدرف طق بيط علي ینلا لع ضرع ام د ظنلب سلأ نع رخآ هجو نم رازيلا

 هذهو « هدرب الف بیطلا كدحأ ىلع ضرع اذإ : لاقو » دازو هوحت بابلا ثيدح دنسب ةرزع نع عیکو قيرط

 هعفر ةر ره ىنأ نع جرعألا ةياور نم نابح نبا هححصو یااسنلاو دواد وبأ جرخا دقو « اهعفرب حرصي | ةدايزلا

 هدنع عقو نکل هجولا اذه نم لم هجرخأو « لمحا فيفخ جیرلا بيط هناف  هدري الف بيط هيلع ضرع نم د

 عاونآ ميمج ناحيرلاب دار نأ لمتحيو : ىرذنملا لاق « ةبيط ةحتار اهل ةلةب لك ناحرلاو « بيط لدی « ناكر و

 ظفحأو اددع ثك أ بيطلا ظفلب هوور نيذلاو « دحاو ثيدحلا جرخ : تلق . ةحارلا نم اقتشم ىنعي بطلا

 فاو ريغ ظفللا نکا ۰ عوتصملا بیطل اب صخ ال ىح ميمعتلا دارا ناعر ظفلب هاوو نم نأكو « لوآ مهتیاورف

 جرخآ من « هنم بصيلف بيطلا هیاع ضرع نم» ظفلب ىتاربطلا هجرخآ سابع نبا نع دهاش فيدحلاو « دوصقملاب

 اإ ىبرملا نبا لاق « ةئجلا نم جرخ هناف هدرب الف ناحيرلا كدحأ ىطصأ اذإ » ىدهنلا نانه نآ لسم نم ینمرتا .

 وپف بيطلا در نع هی امأو  ىجانن ال نم ىجاني هنآل هريغ نم رثيكأ هيلإ هتجاحلو هيف هتیحن بيطلا درب ال ناک

 عرشلا لصأب دودرم هنال « هذخأ زوج الام ىلع ال هذخآ زوج ام ىلع لوم

 ةريرالا اپ - م١
 مس ةورع نب هللا ديع نب "ره ىنربخأ خرج نبا نع -هنع دمع وأ ميلا نب نا شم - ۰

 عادل ةجح ىف ةريرذب ىدي هيي هللا لوسر ؛تبیط : تلاق ةشئاع نع » ناربخي سالار ةورع

 « مارحإلاو لحي

 عج یدرادلا لاق ۰ بكرم ببطلا نم عون یهو « ةميظع نزوب نءارو ةمجعمب ( ةريرذلا باب ) هلوق

 بكم بيط لكسف اذه ىلعو « لاق اذک . ةريرذ تيم كلذلف قوطلاو رعشاا ىف رذن' مث لخنتو قحست مث ةتادرفم

 ةلأب ىووالا مهنم دحاو ريغ مرجو 0 مريغو زاجملا لهأ هفرمإ صوصخع بيطلا نم عوت ةريرذلا نكل : ةريرذ

 امآ و« ىلهذلا مي نبا ومف دمت امأ ( هنع دحم وأ مثيحلا نب ناثع انئدح) لوق . دنا نم ةب ءاي بيط بصق تاتف
 « حاكنلا قو « جحلا رخاوأ ىف ابن ةطساو الب ثيداحأ ةدع هنع جرخأ دقو « یراخبلا خویش نم وهف نایع
 ( ةورع نب هللا دبع نب ريع ىثريخأ ) هلوق . ددرتلا اذه لثم, رخآ اثیدح ىنأيس اک روذنلاو نالا ىف هنع جرخأو

 عابتأ ىف نابح نیا هركذ دقو « دحاولا ثيدحلا اذه الإ یراخبلا ىف هل ام ثيدحلا ليلق ةقث أدم وهو ريبرلا نبا ىأ

 ةريدالا نأك( ةريرذب ) هلوق . ركب ىبأ نب دمح نبا وه مماقلاو « ءدج وه ةورع حم“ ) هلوق ۰ تاقثلا نم نيعباتلا

 ةجرشأو « سا اذكعو انه ارصتخ عفو اذک ( مارحالاو لحلا ) هلوق . ةيضاملا ةياورلا لیلدب كسم اهبذ ناك



 سابا بات - ۷۷ ¥

 فا لبق رحنلا موي ةرجلا ىر نيحو مرحأ نيح » ظفلب خرج نبا نع ةدابع نب حور ةياور نم ليعامسالا

 « تيبلاب فولي
 ه2 0

 نسحل تاحلفتلا ساپ - ۲
 ےس ر 2  ماد 2

 لا نمل : هللا وع نع » ةَمَملَع نع ميهاربإ نع روصنم نع رج انك دح نان شڪ - ۳۱

 يللا نم نم نملأ ال ىل ام« ىلاعت هللا قع تاریغلا ندحلل تاجكفتلاو تاصدنتلاو تام وتلاو تامئاولا .

 « (اوبننا ) لإ ( هوذخف لورا "کان آامو )هلل باتک ىف وهو یک

 « همنص وأ جفشلا بط ىنلا یهو ةجلفتم عج تاجافتملاو ؛ نسحلا ىلجأل ىأ ( نسحلل تاجافتا باب ) هلوق

 صتخوهو , هوحن و درب نيةصالتملا نيب جرغي نأ جافتلاو « نيتيذثلا نيب ام جارفنا مار مالف و ءاغلاب جالاو

 « ةجففتم ريصتل ةقصالتم امنانسآ نوکسن ىتلا ةأر هتعذص اعرف ةأرملا نم نسحتسيو « تايعابرلاو ايانثلاب ةداع

 « ركلا ىف كلذ بهذي و « نسلا ةديدج ةجلفم نوکت ابلاغ ةريغصلا نال « ةريغص اهتأ موت ةريبكسلا عفت دقو

 ثیدح نمو دوعسم نبأ ثيدح قرط ضءب ف اضيأ هنع ىبناا تبث دقو « ءارلاب رشولا یمسپ نانسالا ددحتو

 رييغت نم هنف امل كلذ نه یا ددوف « ةوصوإلا باب » رحآ ىف هيلا ةراشالا قأتسو . اهريغو ننملا ىف هريغ

 رملعملا نیا وه روصتمو ؛ ديلا دبع نبأ وه ررجو ء ةبيش ىفأ نبا وه ( ناثع اند ) هلوق ٠ ةيلصالا ةقلحلا

 نمو . شعالا رومنم عبات : ىطةرادلا لاو . نویفوک هاك دانسالاو ؛ سيق نبا وه ةمقاعو « ىمخنلا وه هارباو

 نع بوقعي مأ نع ىعخنلا مهاربا نع رجابم نب بهار | لاقو . دذسلا ىف ةمقلع هنع ركذي مل نم شحعالا باحصأ

 مشت ىلا یهو ةمجملا نیشااب ةمشاو عج ( تامشاولا هللا نمل ) هلوق ۰ دوصنم لوق ظوفحلاو ۰ دوعسم نبا

 ا لەي ىلا ةمشاولا : لاق هنآ ىدوادلا نع نيتاا نبأ لقن و. مشولا بلاعت یا یهو ةيشوتسم حح ) تات وت لاو )

 « تاشوتسلا ١ ظفاب روصنم نع رخآ هجو نم نيباب دمب تأیسو . كلذ هيلع درو « هلعفت ىتلا ةمشوةسللاو مشولا

 روصنم نع لبلبم نب لضفم قيرط نم ملل و ‹ كلذ بلطت ین ابحتفبو كلذ لعفت ىلا نيش رسکعب وهو
 اهوحن وأ ةربإ وضماا ىف زرغي نأ نوكس مث حفر مشولا : ةغللا لهأ لاق . مشولا ام لمفي نم و «تاموشولاو »

 اههجو ىف ناليخلا لمحت ىتلا ةمشاولا : نتسلا ىف دواد وبأ لاقو . رضخيف اهريغ وأ ةرونب ىشح مث مدلا ليسي ىح

 عفاف نع ىتأيسو ةفش# ىف نوكي ام رثك أو بلاغلل هجولا ركذو . یهتنا ام لومعملا ةشوتسملاو , دادم وأ لحكب

 دقو « دسجلا نم اهريخو ديلا ىف نوكي دقو « اديق سبا هجولا رک ذف , ةثالا ف نوكي هنأ هيلي ىذا باپلا رخآ ىف

 ؛ بابلا فيدح ىق اک نعللا الدب مارح هيطامتو « بوبحملا مسا بكي دقو . رئاود لمحي دقو « اش كلذ لعفي

 وأ افلت هنم فاع نإ الا حرجلاب ولو تنکمآ نإ هتلازإ بجتف هيف سبح مدلا نال اسمن موشرلا عضوللا ریصیو
 . ةأرئاو لجرلا كلذ ىف ىوتسيو . مثالا طوقس ىف ةب وتلا نکن و « هؤاقبإ زوجيف وضع ةعفنم تاوف وأ انيش

 رب رج نع یسیع ني د نع دواد ىبأ دنع عقوو « هيلي ىذلا بابلا لي درفم باب هحرشىتأي (تاصهنعااو) هلوق

 نسلا لچ كلذ تامذ ند ةءوهفملا نأ هنم موفي ( ن حلف تاجافالاو ) وق . ۱: تام: لدب ءتالءاولا د
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 صقلاو مشولا حنصی نإ ةمرالل ةفص یه ( هقا قلخ تاري ملا ) هژوق . زاج الثم ةاوادمل كلذ ىلا تجاتحا ولف

 قمس] نع باب دعب ىنأيو ؛ راصتخاب انه اذک ( نما ال لام ) هلق . تاباورلا یدح] ىلع لصولا اذكو جلفلاو
 نب ق إو ةببش ىبأ نب نايثء نع لسد هجرخأو ءاذه ام بوقمپ مآ تلاقف و هظفلو ةدايزب ريرج نع هاربا نبا
 أ رفت تناكو ۰ بوقعي ما ام لاقي دسآ ىنب نم ةأ ما كلذ غلب ٠ لاقف هنم انايس متأ هيف یراخبلا ىخيش هاربا
 ملم ركذو « نملأ ال ىل امو : هللا دبع لاقف ؟ حلا تاوثاولا تنما كن أ كنع ىنملب ثيدح ام : تلاقق هان . نآرقلا

 ینعلا ريغت ال ةريسإ فرحأ ىف الإ قمسإ قايسا قفاوم هقامسو نايثع نع دواد ربآ هجرخأ دقو » قحال قایسلا نأ

 أر قت تناكو » هيف لقي مل نكل ٠ همايتب روصنم نع ىروثلا قیرط نمفنصالل رشحلا ةروس ريسفت ىف قيسو
 هلوق . دیعب وهو ةيفان نوكنن نا ىلانركلا زوجو « ةيمايفتينا « نعلأ ال ىل اهو دوعسم نیا لوق ىف امو « نآرقلا

 تأرق دقل هقاو تلاقف ١ قس ةءاوردف داز « ارصتخ هدروأ اذک ( ( لوسرلا مكانآ امو ) هللا باتک یف وهو )

 « هيف فحصملا لمي ام 4 دارملاو ؛ فحمملا یحول نيب أم » نايثع نع لسم ةياور ىو « هتدجو اف نيحوللا نيب ام

 مسا فحصملا هيلع عضوي ىذلا ىسركلا ىلع قلطي دقو « بشخ نم نيتفد هل نولسم و قرلا ف فحصلا نوبتسكي اوناكو

 یف ءايلا تابئااب هيف اذنك« هبندچو دقا هیتأرف تنك نأ) ل١ ةاور ىف ( تأرق دقل هقاو تلاقف ز لوق ؛ نيحول
 ىف ( اوهتناف - ىلا - لوسرلا انآ امو ) هلوق . ىضاملا ف تنوملا باطخ ىف اهفذح حصفالاو ؛ ةنا یهو نیمضولا

 مدقت دقو ,كنأر ا ىلع اذه نم ايش یرآ یا ةأرملا تلاقف» دازو حلا ك انآ امو لجو رع هللا لاق , لسم ةباور

 تظفح ام هللا دبع لاقق » هرخآ ىف دازو هقا دبع نع قورسم قيرط نم یا ربطلا هجرخأ دقو , رشحلا ريسفت ىف كلذ

 قو € هنع کابآ ام ىلا كفلاغأ نآ ديرأ امو ) مالسلا هيلع بيعش نع ةياكح لات هلوق ىنمي « اذا بيعش ةيصو

 نآرقلا .هللا بانکی دارا ةنأ هنم بوقعي مآ مهفو ها باتكح ىلا كلذ لمف نم نعل ةبسأ دوعسم نءا قالطا

 هيلع لدي ام ةبسن زاوج ىلع الد باجأ ا ةءاوجو نآرقلا ىف سيل هاب هل اهتضراعمو مپفلا اذه ىلع الهرب رو ٠

 نآرقلا ىف ه'وك ىلا ةمشاولا نمل ةيسن زاچ اکسف « ةيلوق ةبسن اب هلوسر ةنس ىلاو ىلاعت هللا باتک ىلا طابنتسالا

 جردنب ارمآ لعف نم ةبسأ زوي كلذ لعف نم إب هنمل توبث عم ( هوذظن لوسرلا کانآ امو ا لات هلوق مومعل
 « نآرقلا ف ضرالا رانم ريغ نم هللا نمل : الثم لئاقلا لوقیف « نآرقلا ىلا همنم ىلع لدب ام ىوبن رخ مومع ىف

 یو اپیسا فرعبال ثيدحلا اذه ىف ةروكذملا بوقعي مأ : ( هیبنت ) . كلذ لف نم نعل يب ةنأ ىلا كلذ ىف دنتسیو .

 ةناحيس هاو « اكأردإ امل نأ ىلع لدت دومسم نبا اهعجامو ؛ ةمجرت ىلع اهل فقأ او ۰ ةعزخ نب دسأ یب نم

 باوضلاب لعأ ىلاعتو

 رعشلا لصد ساپ - ۳ ۱

 هنأ فوت نب نرا دبع نب ده نع باهشر نبا نع كلام یندح لاق لیعاما اش - ۲

 :- "مارح ديب تناك رمش نم ةصق لوانتو - لوقب وهو رتذلا ىلع وهو ج ماع نايفس يأ نب ةيواعم مم »

 خلا نيح ليئارسإ ونب تكلم ان] : لوقيو هذه لثم نع یبنی كي هللا لوسر تم ؟ عزادع یا

 «. مزاج عله
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 نع» راسي نب ءاطع نع رسان ديز نع ی انتدح ل ن ناو الح بیش ىبأ نبا لاقو - ۳

 « ةشوتسلاو ةمئاولاو « ةلصوتلا و ةلصاولا نا نما : لاق ج ولا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 ثادح یا نب لسم نب نسلا ةتسمس : لاق ام نب ورع نع "بش اند مدآ شرم - ۳۵
 ¢ اه رمش طعمتف ضر رم اهنأو « تجوت راصنالا "نم را نأ اء هللا ىر ةشفاع نعد ةبيش نب ”ةيفص نع

 ¢ ةلصوتسملاو ةلصاولا هلا نما : لاقف هک ىدلا اولأسف « اهواصب نأ اوداراف

 ۱ ةشئاع نع ةينص نع نسحلا نع ملاص نب نابأ نع قاحسا "نیا "هعبات

 ىأ یتئدح لاق نج را دبع نب "روصنم انثدح نایلس نب ليضف ام دح ماد ی هرجا ص — 0

 « یتنبا تحكفأ ىنإ : تلاقف قف هللا لوسر ىلإ تءاج "وا ما نأ امهنع هللا ىضر ركب یہا تاب ءامسأ نع »
 هب ٹا هلوسر بف ؟ اسار لصافا ءابه یٹحتسب اهجوزو « اهسأر قّزمتف ىوكش اهباصأ مث 0 7 0 7 7 # < ےہ 7 و ےک ار رس سس ۰

 « ةلصوتسلاو ةلصاولا
 [ 0۹4۱ ۰ ۰۹۳۱ : ىف هافزط - ۰٩۳۰ ثيدحلا ]

 " ركب ىبأ تنب هاسآ نع » ةيطاق تأ سا نو ةورع نب ماشه نع ةبمش اندح مدآ اشو = ۳۷ ۱
0 0 
 ۱ « ةلصوتسملاو ةلصاولا هب یبلا نما : تلاف

 . نأ امهنع هللا ضرع نبا نع » عفان نع هللا دی انربخأ هللا دبع انربخأ لتاقم نب دم رع - ۷
 ةثللا ىف مت وا ا عفان لاقو . « ةمثوتسملاو ةمئاولاو « ةلصوتسلاو ةلصا را فا نمل : لاق هک نا لوسر

 ۱ [ ۰۹4۷ ۵۹:۲ « ۵۹6۰ : ىف هفارطآ ب ۰۹۳۷ ثيدحلا ]

 ”ةيواعم مدق » لاق بیسلا نب يمس تعمس 2م نب ورم انثادح مش انثدح مد اشو - ۸
 نإ «دوهبا ريغ اذه ”لمفي ادحأ ىَرأ تنک ام : لاق رمش نم ةبك جرخأف « انيطخف «!ممدق ةمدق رخآ ةنيدملا

 2 ىلإ

 < رعشلا ىف ًالصاولا ىنعي . رولا هاس هب ین

 هلو 3 ةيواعم ثيد- لوالا : كثيداحأ ةسمخ هيف ركذ « هريغ نم هيف ةدايزلا ىأ ( رعشلا لصو باب ) هلوق

 ىنادح » یرهرلا نع رمعم ةياود ىف ( نمحزلا دبع نب ديمح نع ) هلوق سيوأ ىنأ نا وه ( ليعامسا انثدح )
 دقو . ىذمزنلا هجرخأ دم انأينأ ىرهزلا نع سا و ةياور قو « دحأ هچرخآ < نجرلا دبع نب ديبمح

 دشار نب ناهعنلا قي رط نم ىتاربطلا هج رخآو . كلام ةياور ىلد ام لاحأ نکل ء ساویورمهم ىتياور سم ج رخآ
 مدقت ( جح ماع ) هلوق . ظوفحنا وه ديمخو « نهرلا دبع نب ديمح لدي « دین, ن بئاسلا نع د لاقف ىرهزلا نع
 رمش نم ةصق لوانتو ) وق ۰ رركذملا ماعلا نيبمن ةيواعم نع بپساا ن, دیعس قيرط نم ليئارسإ ین ركذ ف
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 ةبك » بیسلا نب دیعس ةياور ىفو « رمعلا نم ةلصخلا ملا ديددنو فافاا مضي ةصالا ( یمرح ديب ناك «

 ىلع اصعب لسجد ءاجو ؛ ءوس یز مجذخأ كنا : لاق ةيواعم نا د بيسملا نب دیمس نع رخآ هجو نم لسمو
 هنوسرحم نيذلا ريمالا مدخ مو سرا ىلا ةيسن تال-ممملا نيسلابو ءارلاو ءاحلا حتفب ىسزحلاو « ةقرخ اهسأر «

 سنج مسا هلال ىمرح دحاولل لاقيو ٠ هذه تدجو : لاق » ةدايزلا نم ةيواعم نع ةورع قيرط نم ىئاربطلا دنعو

 قو . كلذ لبق ءاسنلا ف كلذ فرعی نكي مل هنا ىلع لدي اذهو « نهروعش ىف هئدزب ءاسنلا نأ اومعزو لهأ دنع

 لیئارتا ىنب ركذ ىف مدقت ؟ ( مكؤاملع نبأ ) هلوق . «دوہلا الا كلذ لعفي ىرأ تنكام » بيسملا نب ديعس ةيادد
 كلذ راكنا نم دارآ ام ىلع مهب نيمتسيل مراضحا كلذي دارأ هلأ لمتح و ,ةنيدلاب ذثموي ءاملعلا ةلق ىلا ةراشإ هيف نأ

 كلذ لبق لمفلا اذه مراكن] نع مهتوكس مهبط ركنيل وأ ٠ دنع رمعم ةياور ىف ( ليئارسا ونب تكله ۱*]) هل
 دوزلا هاميف هغلب و هللا لوسد نأ » ةروكذملا بیسلا نإ ديعس ةياور ىف عقوو « ليئارسا ونب بذع امنا لسم «

 ام ىنعي : ةداتق لاق « روزلا اذمو الا و هرخآ فو « روزلا نع یمن و لسم دنع دیمس نع ةدانق ةياور قو تکش 
 ال مأ ارعش ناك ءاوس رخآ ءىشإ رعشلا لصو عنم ىف روہمجلا ةجح ثيدحلا اذهو . قرخلا نم نهرامشأ ءاصنلا هب ۰

 هقنو تيا بهذو . سم هجرخأ ءائيش اهرمشب ةأرملا لصت نأ وي هلا لوسر رجز د راج ثيدح هديؤيو

 نم رعشلا ريغب اهرعش تلصو اذا امأو « رصشل اب رءشأا لصو كلذ نم منتملا نآ ءاهقفلا نم ريثك نع ةديبع وبأ

 هيو ؛ لمار قلاب سأب ال : لاق ريبج نب ديعس نع حيحص دنسب دواد وبأ جرخأو « ىهنلا ف لخدب الف اهريغو ةقرخ

 ريرح نم طويخ اذه هب دارملاو « نيل عورفلا ليوط تابن ءارلا نوكسو فاقلا حنفب لمرق عمج لمارقلاو دمحأ لاق

 رعشلا ريغ نم رعشلا ةب لصو ام ناك اذا ام نيب مهضعب لصفو « اهرعش ة لا هب لص رئاغض لمعي فوص وأ

 نم هيف ال طقف موق لوالا عنف « ارهاظ ناكاذا ام نيبو « رعشلا نم هنأ نظب ثيحب رعشلا عم هدقع دعب اروتسم

 «هنذاب و جوزلا ملعب ناكاذا رمش ديغب وأ رخآ عشب ناك ءاوس |ةلطم لصولا دآَجأ نم مجمو « ىوق وهو سيلدنلا

 ةأرملا تناك ول اک قوخلاب سأرلا رمش ريثكن عنم ةداتق ةياور ىف ةدايرلا نم دافتسيو . هيلع ةجح بابلا ثيداحأو

 فآ ثيدح اذه ةيواعم ثیذح بقع لم جرخأ دقو : رعش ابنأ موت اةرخ هضوع عضتف اهرعش قزمب دق الثم

 وأ ةمامع فلب اهنمظعيو اهئربكي ینعی ىوونلا لاق « تخبلا ةمنسأك نپسوءهر تايراع تايساك ءاسنو » هيفو ةربره

 عمج ةانثم مث ةمجملا نوكسو ةدحوملا مضب تخبلا : ىطرقلا لاقو . كللذ مذ ثيدحلا قو : لاق « اهوحن وأ ةباصع

 امل اب نيسوءر هبش لحما رهظ ىف ام ىلعأ وهو مانس عمج نونلاب ةمسآلاو ةمنسألا ماظع لب الا نم برض یهو ةيتخ
 (هیینت) .نهروعش هب نرثكي ام كلذ نلعفي دقو , امنصتو انييز“ نیسو.د طاسوأ ىلع نهروعش رافض نمنعفر :

 قيرط نم ىواملا جرخأ دقو , ةرورض ريغب ابسأر رعش قلح اجاع مرحي اپسأر رعش ىف ةدايزلا ةأرملا ىلع مرح اک

 هجولا اذه نم دواد ىنأ دنع وهو < ایسار ةأرملا قلحت نأ ملتي ىنلا ىهن لاق سابع نبا نع نايفس تنب نان ما

 لاقو ) لوق « ةريره ىبأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . لعأ هقاو « ريصقتلا ءاسنلا ىلع ام] « قل ءاسفلا له سيل » ظفاب

 نم « جرختسملا » ىف مع وبأ هلصوو . دانسالا اذهب هفنصمو هدنص ىف هجرخأ اذك ركب وبأ وه ( ةبيش ىنأ نبا

 دارملا وه نوكي نأ لمتحیف « كلذك دم ن سفوب نع ةبيش ىبأ نب نا قيرط نم ىليعامسالا هجرخأو ء هقيرط

 هللا نمل ) هلو ۰ نابلس نا وه حيلفو ۰ بدؤملا وه یسنو و ؛ ىراخبلا خويش نم امسالك نایءر ركب ابأ نال
 سسس



 سابلا باتک .. پپ ۳۷۹
 « اهب لعفیو كلذ لعف بلطت ىلا ىأ ( ةلصوتسلاو ز اهريغل ما ابسفنا ناك ءاوس رعشلا لصت ىلا أ ( ةلصاولا
 ینغتسیف ارب ناک نا یلاعت هللا نع كلذ ةياكح ىف حرص اذهو. هريسفت مدقتو ةمشوتسملاو ةمشاولا ىف لوقا اذکو

 ةشلاع ثيدح تأ اثلا ثيدحلا . كلذ تلعف نم ىلع مر ىثلا نم ءاعد نوكي نأ لمة و : دوعسم نبا طابنتسا نع

 نوكي نأ لمتح ر . ىج مسا هناك فاق هرخآو نوذلا دیدشت و ةيناتحتلا حتفب ( قاني نب ملم نب نسحلا ) هلوق

 ةقث كم لهأ نم ريغص یمبات روکذلا نسحلاو ؛ءاي هتزمه تام-ف بجعملا نسحلا ءىثلاوهو قين لا نم لاعف مسا

 اهتيمستب قلعتي أم مدقن ( تجوزب راصنالا نم ةيداج نأ ) هلوق . هلبق یامو سواط نع ةياورلا ريثك ناكو مدنع

 دملا طعلا لصأو « هلصأ نم جرخ ىأ نيتلمهملا ءاطلاو نيعلاب ( طعمتف ) هلوق . حاکسنلا باتک ىف جرزلا ةيمستو

 هلوقو « اهرعش اولصي ىأ ( اهولصي نأ اردارأف ) هلوق ٠ ءرعش طقس نم ىلع اضيأ قلطی و ٠ عطقت نأ ىلإ دم هنأك

 نع قمس] نبا هعبات) هلوق . اذه ىلإ ىذلا ركب ىبأ تب ءامسأ تیدح ىف وهو « ابمآ لئاسلا نأ كانه مدقت «اولأف د
 نيين اجب صالا ةياور نم «لماحا ىلامأ» ىف ةلوصوم اهانيور ةءباتملا هذهو . لسم نبا وه ( نسحلا نع خاص نب نابأ
 دنسلا عيمج ىف ثيدحتلاب حرص و هرکذف < خاص نب نابآ ینادح د قح) نا نع دعس نب ميهاربأ قیرط نم مث ؛ هنع

 لاقو ثيدحلا ركذف « رمل اب اهسأر ةأرملا لصو نع - اهدنع ىهو - ةشأاع تل أس ةأ ما نا و هدنع ثيدحلا لوأو

 ثيدحلا نأ لمعي نأ ةعباتملا هذه ةدئافو . هلثم قابلاو ءائيش اهسأر ىلع عضأفأ» هيف لاتو « فاقلاو ءارلاب قرمتف» هيف

 هجرخآ رخآ ثيدح ینعلا اذه ىف خاص نب ناب و , امیج ركب ىنأ تنب ءاعآ نعو ةشئاع نع ةبيش تذب ةيفص دنع
 هيف دازو ةصقلا نود عوفرملا ثيدحلا رکذف ساء نبا نع دهاجم نع ه-ذغ ديز نب ةماسأ ةياور نم دواد وبأ

 مشولا تعنص نم نأ هنم دافتسیو . نسح هدنسو « ءاد ريغ نم ةمشوتلاو » هرخآ ىف لاتو ةصمشتلا و ةصمانلا
 ركب ىبأ تنب ءامسأ ثيدح عبارلا ثيدحلا . رجزلا ىف لخدت ال نأ مشولا هنع أشنف الثم توادن لب هل دصق ريغ نع

 نب ليضفو « ةبيش تنب ةيفص ىف هما و ىجحلا وه ( نمحرلا دبع نب روصنم ) هلوق « ىلوالا : نيقيرط نم هركذ

 وبأو ؛ لسم دنع دوصنم نع دلاخ نب بيهو هعبات دق نکیل ۰ ءىث هظفح ىف ناك ناو روصنم نع هی وار نایلس

 ءارلابو لم ةياور یهو ىوحلاو یویمشکسلل اذك ٠ عطقت ىأ ىازلاب ( قزمتف ) هلوق  فارباعلا دنع ءاريلا رشعم
 دمع قيرط نم ىتاربطلاو ؛ فوصلا فتن وهو قرا نم نوكي نأ لمتحم و . غلبأ وهو هلصأ نم قرم ىأ نيفابل
 سيل و انثحتسي اهجوزو تمص دقو « اهرعش طقسف ىردجلا وأ ةيصحلا اهتباصأف » رذنلا تنب ةمطاف نع قحت) نبا
 ىييمشكلا ةياود ىف ؟ « اهسأر لصأفأ » هلوقو . ثيدحلا ؟ « هب ابامحن ايش اهسأر ىلع لعجنفأ « مش اهسأد ىلع
 ةياورلا ىف ةب حرص اک نمل ىأ ةدحوملاو ةلمبملاب ( بسف ) هلوق . ىرخالا ةياورلاب دارملا وهو « اهرعش د
 نب ماشه مع تنب یهو « ماوعلا نب ريبزلا نب رذاملا تنب یه ( ةمطاف هنأ ما نع ) هلوق « ةيناثلا قيرطلا . ىرخالا

 ةياور دك قررطلا هذهو : ةورع مأو رذنملا مأ ا اعم امهتدج یه ركب یا تاب ءامسأو ۰ اء ىوارلا ةورع

 ةلصاولا ) هلوق . ارصتنع ناک ولو الصأ ركب ىلأ تنب .امسأ نع ثيدحلا نأو 5 همأ نع نمحرلا دبع نب روصنم

 ةريره ىنأ ثيدح ىف ىلا ةدايزلا تعم ام اهنأكفف ءامسأ ثيدح نم ةتدجو یذلا ردقلا اذه ( ةلصوتسملاو
 ىبأ عم تلخد د لاق مزاح ىبأ نب سيق نع حبمص دنسب یربطلا جرخأف ةمشوتسملاو ةمئاولا ىف ربع نبا تیدح ىف
 : لاق « اهدي ىف رمتساف یہا لبق هتعنص تناك !أك یربطلا لاق < ةموشوم ءاممآ دي تيأرف قيدصلا ركب ىبأ ىلع
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 ! ةحارج اهدیب تناك وأ ۽ هعمست مل امنأ لمتحیف : تاق . كلذ نع ىهنأ' توبثل یهلا دعب هتلعف انآ اب نظي الو

 ريغصتلاب هقا ديبعو , كرابملا نبا وه ( هللا دبع ) هلوق ۰ سماخلا ثيدحلا . اهدي ىف مشولا لثم رثآلا قبف امتوادف

 محللا نم نانسالا ىلع ام یهو بلا فيفخت و ماللا رسکب ( ةثألا ىف مشولا : عفان لاق ) لوب . ىرمملا رع نبا وه

 ةثللا ىف مشولا نوک ىف رصحلا عفان درب لو « لاف اذك « اهريغ وأ ةرفص نائسآلا ىلع لمعي نأ وه : ىدوادلا لاتو

 لعافلا ىلع صألاو مشوار صشلا ف لصولا مرح لاق نأ ةجح تبداحالا هذه قو .اهف مش دق هنا هدارم لب

 لب ۽ تالالدلا یرقا نم محرحتلا ىلع ن هللا ةلالد نآل « هزنملا ىلع هيف ىلا لمح نم ىلع ةجح ىهو  ه لوعفملاو

 رعشلا لصو ىف تصخر اهنأ اهنع ىورام نالطإ ىلع ةلالد ةشأاع ثيدح ىفو . ةريبكلا تامالع نم هنأ مهضعب دنع

 ام هلطبآ و ییبطلا كلذ در دقو , ةدايقل اب كلذ لصق مث اهبابش ىف جهت ةأرملا لصاولاب دارلا نا : تلاقو رعشلاب

 « لاصفتسالا مدعل یدالا رمش ةرابط ةيواعم ثيدح ىفو  بایلا ىف ةروكذملا ةأرملا ةصق ىف ةقئاع نع ءاج

 « هنفد بوج و مدعو رعشلا ءاقبإ زاوج هيفو « رظن هيفو . اسجن رعشاا نوک ىلع ال لصولا لعق ىلع عنملا عاقیاو
 لمع نم داذنا هيفو . هنم رذحيل اديك ات هراك_نإ یشفیف ايشاف هآر اذا اس الو بلا ىلع ىهنلاب مامالا مايق هيفو
 ةبطخلا ىن «یشلا لوانت زاوج هيف و (ديعبإ نيااظلا نم یه امو إل ىلاعت لاق اک هلبق اپلعف نع كالحلا عوقوب ةيصعملا

 ام ريذحتلل ممالا نم مريغ اذكو ليئارسإ ىب نع ثيدحلا ةحابإ هيفو ؛ ةينيدلا ةحاصملل هآر نكي مل نم هاريل

 هيف أوصع

 نمل : لاق ةمقلع نع ميهاربا نع روصنم نع ريرج انربخأ ”ميهاربإ نب قاحسا شو - ٩۹

 هلا دبع لاق ؟ اذهام بوقعب مأ تلاقف * هللا قدح تاریغلا نسحلل تاجلفتملاو تاصمدتلاو تامثاولا هللا ”دبع

 لاقف . هتدجواف نیحولا نيبام تأرق دقن هاو : تلاف . هللا باتك ىفو مب هللا وسر نَا نم نملأ ال ل امو

 ) اوهمااف هنع كا امو ؛ هوذخف لوسرا م اتآامو) هين دجو لقا ريتأرأ نا لاو

 , بولقم وهو نونلا ىلع ملا میدقنب ةسهتنم ىزوجلا نبا كو ةصمنتم عج ( تاصدنتملا باب ) هلوق

 ىلا ةهماثلا : : نئسلا ف دواد وبأ لاق , امه وسا رأ اههعمفرتل نييجاملا رد ةلازاب ستا صاقلا نإ لاقب و ¢ كلذل

 ار هلل زوج ال: ىراطلا لاق « تاجافنملا باب د ىف ىضاملا دوعسم نبا ےب دح هيف رکذ ۰ هقرت ىح بجاحلا شقتت

 ار نوکن نک آلو جوولل ل نسجلا سالا صقن وأ ةدابدب املع هلأ اقل ین 7 اتقا نم ء ی ريمعل

 ةي وأ وا امم عطقتف ةليوط و ا امماقتف ةدیاز نم اه نوه نهو ۰ E € وأ جابلا موت امه ام ليد ف نيج احلا

 لكن 4 أهريغ رعشإ هرزغن و هل وطا أريقح وأ ) ريصق اهرمش نوکب نم و « فلاب ابليزتف ةقفنع وأ براش و 1

 نركب نك ةيذآلاو درضلا ةب لصحام كلذ نم ىنثتسيو : لاق . ىلاعت هللا قلخ ریبن نم وهو . ىهنلا ف لخاد كلذ

 ريخالا اذه ىف لجرار ؛ كلذ زرجيف راز وأ !مذزت ةدئاز عبصإ نأ لک الا ن مقيما ةلب وط وأ ةدئاز نس ام

 ىرابلا مف + ۱۰ جوش س م
/ 

/ ! / 
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 لب اهناازإ اهاع مرحي الف ةقفنع وأ براش وأ ةبمم ةأرملا تين اذإ ام صاف نم ینثتسی : ىوونلا لاقو « ةأرلاك

 نا : ةلبانحلا ضعب لاقو . سيل.الل منم كلذ نع الخ ىف الو  هلعو جوزلا نذاب ديقم هقالطاو : تاق . بحتسي“ '

 شيلات هب عقو نإ الإ جردلا نذاب زوج ةباور یو .« ازت نوکیف الو عنتما رجاوفل ارامش رپشآ سالا ناك

 ىربطلا جرخأ دقو . ةنيزلا نم 9 جدلا نذاب ناك اذا فيرطتلاو شقنلاو ريمحتلاو فا زوج و اولاق « مرحبف

 ايجوزل اهنوبج فحت ةأرملا : تلاقف لاما ادعي ةباش تناكو ةشااع ىلع تاخد اهنأ اما نع قحا یآ قي رط نم

 صالا ةلج نم ةناؤ فحلا الا « ركذ امي نيذتلا زوجي : ىوونلا لاقو . تعطتسا ام هعذالا كنع ىطيمأ : تلاقف

 وصولا اپ - ۵

 نمل : لاق ام هللا یضر "ره نبا نع » عفان نع هللا دبع نع ةديع انَثدح دمع گچ - ۰
١ 0 e r ۴ةمثوتسللو ةمئاولاو : ةلصوتسلاو ةلصاولا هاب یبلا  » 

 ءامسأ تم » لوقت رذنلا تنب ةمطاف مس هنأ ماشه انئذح "نایفس انئدح ؛یدیطا شو - 6۱

 اهشجژوز یو « اه رمش "فر اف بسا اه اصآ یتنبا نإ « هلا لوسر اب : تلاقف لب یبلا ةأرما تلأس : تاک

 0« قوصولاو ًالصاولا هللا نمل : لاقف ؟ هيف ٌلِصْأْفَأ

 دبع نع » عفان نع ةيرب وج ن "رخص ايكادح نيكد ن لضتاا انث دح یسوم جم فسو یک مل ۲

 ةلصا و لاو « ةمش وتسلاو ةمثاولا هلا نمل - تكي یبلا لاق : وأ كي یا "تعم امهنع هلا "یضر رم نب ها

 0 "بلا نمل ىنعي . ةصوتسلاو

 نع » مقلع نع مهاربا نع .روصنم نع ”نايفس انربخأ هللا دبع انريخأ لئاقم نب د یر - ۳

 تاریفلا « نح تاجتتلاو تاصدتلاو تامشوتسلاو تامثاولا *هقأ نمآ : لاق هنع هللا ضر دوعسم نبا

 ؟ « ا باتك ىف نولعم وهو هل هللا لوسر "هتمل نم نمل اال یل ام « هلا َقلَخ

 هلوق ٠ رع نا ثيدح لوالا : ثيداحأ ةثالث هيف ركذو « بايب لبق هثحابم تمدقت ( ةلوصوملا باب ) هلو

 ىناثلا . اهرعش لصو بلاعت ىتاا ىف ) ةلصوتسم لا ) 4لوق ٠ ىرمعلا رمع نبا ره هللا كيبعو 6 ناجاس نبأ وه ( ةدبع )

 ةبصحلاو « بحلا ةدارإ ىلع ريكفتلاب « اماصآ » ىم مشكلا ةياور ىف ( اهتباصأ) هلوق ۰ ركب ىبأ تنب .ءامعأ ثيدح

 ۱ ةقرفتم دلجلا ىف جرخ رج تار : ةدمح وم اهدمب اهر کو ابحت زرج و ةلموملا داصلا نوكسو ةلمهملا ءا حتفب

 ىف عقوو « ماغدالا ىف تبهذف نونب قرعا هلصأو هار اهدعإ ملأ دی دشقب ( قا ) هلوق . ىردجلا نم عون یهو

 اذك ( نيكد نب لضفلا انثدح ىسوم نب فسو قثدح ) وق ٠ مدقت اک ءارلا لدي ىاولاب یوهشک لاو یا ةياور

 لضفلا » اضبآ یربرفلا ةاور ضعبل و« ريهز نب لضفلا » لمتسلا ةاور قو ىسنلا ةءاور ىف كلذك وهو رثک الل

 نب نيكد نب لضفلا ره : قاعهل ىلع را ناف ؛ هذ نب لضفلاب ىرخأ :ىم مزجد « نيكد نب لضفلا رأ ريهز نا
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 ثدح و , ةطساو ريب ريثكلل اب هنع ثدح دقو « یراخبلا خيش مب مهل وبأ وهو هيبأ دج ىلا ةرم بسنف ريهز نب دام

 هجرخأ دقو ىوارلا نم كش ( كَ ىنلا لاق لاق وأ ب ىلا تعم ) هلوق . ةطساوب ةليلق ىرخأ عضاوم قو انه

 ىف لاق مث ہقا نمل) هلق ٠ « بینا لق » ظفلب ةيريوج نب رخص نع رخآ هجو نم « جرختسلا » ىف یمن ربا

 & ی لا نمل وأ هيي ناسا لع هيأ نما دارلا ناك نإ الإ ريسفتلا اذه ىل هجتب مل ) E ىلا نمل یی - هرخآ

 دقو . ه4وآ نم « هللا نما » ظفل اپضمب نم طقسو تایاورلا ضمب رم ريخالا مالکسلا طقس دقو « هللا نعلا

 یاہو « بابلا لوأ ىف اذکو « لب هقا لوسد نما » ظفلب ةيرب رچ نب رخص نع زخآ هجو نم لیعاسالا هجرخأ

 . نع ربع نب هللا دمبع اور نه ٠ ابلكو « ها نما » ظفلب « رعشلا لصو باب.» رخآ ىف مدقت دقو « باب دعب كلذك

 اهانمع یهو ,ةلصتوملا » رمع نب هلأ ديبع نع رشب نب دمع قي رط نم ىتاسنلا ةياود ىف ( ةلصوتسلاو ) هلوق ٠ عفاف

 , كرابملا نبا وه ( هللا دبع ) مٍق « دوعسم.نبا ثيدح كلاثلا ثيدحلا . « ةلوصوملا د ءامسأ ثبدح یف اذکو

 هقرط ضعب ىف درو ام ىلا ةب راشآ امتاو « ركذ وصول الو ةلصاولا ةياورلا هذه ىف عقب مو ١» ىروثلا وه نایفسو

 قيرط نم یاسنلاو دحأ دنعو « ريسفتلا ىف هيف ةلصاولا ر کڏ حرص هناو « تاجلفتملا باب د ق هنایب مدقت دقو

 نع یپت كنأ یشنآ . تااقف دوعسم نبا ىلا تداج ةأرملا نا » قورس» .رعزا را نب ی ی نع قوعلا نسا

 ةلصاولاو ةرشاولاو ةصمانلا نع ىمهني 7 هللا لوسر تمم" و هرخآ فو « اف وطب ةمقلا « ممن : لاو ٠ ةلصاولا

 ۱ « ىذأ نم الا ةهشاولاو

 ةمئاولا بيسي - 4 ۱
 : لا هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع » مایه نع هر نم قازرا دی ان دح يغ نص بس 4 ۱

 ١ ر 7 "یهو ٠ قع نينا: , ملكي هقا لوسر لاق

 نع روصنم ل ا 0 ”نايفس ان دح رائده نا ادح ر راشب نا انئ دح

 روصنم و ثيدح لم. . هللا رثبع نع بوعد ما نم مس : لاقف ها دبع نع ةمقلع ٠ نع مهار

 یبلا نإ » » لاقف یی" تيأر : لاق ةفَج ىلأ نب نوع نع ةبعش اندح وبرح نب نابلس شرم - ۰

 . « ةمثوتسللو ةمئاولاو هلکومو ابرلا لک آو « بلکسلا نمو « مالا نم نع یج 5

 نيعلأ د ةريره يآ ه ثيدح لوألا : 5 ثيداحأ ةثالث اضبآ هيف یکذو. ابيرق هحرش مدقق ( ةمشاولا باب ) هلوق

 ظهاب ة ةر ره یا نع هيلب یذلا بالا ىف ابو « بطلا باتك رخاوأ ف هحرش مدقق دقو « مشولا نع یهو ؛ قح

 فل الا« «تاجافتلا باب » ىف هنايب مدقت دقو نيمجو نم ارصتخم هدروآ دومسم نا ثيدح یا . . مشولا ىف رخآ

 هظفلو امات حويبلا ىف هقاسو ارصتخم هدروأ اذك (ىببت مر هللا ینلا نإ لاقف ىبأ تيأر) هلوق ؛ ةفيحج ىبأ ثيدح
 «ةمالا بسك نعو , دازو انه ىذلاك ثيدحلا رک ذف « كلذ نم هتلأسف . هجاحم سکس اماجح ىرتشا یآ تیار »

 « روصملا نمل نم باب د ىف هقايس نم متأب ىنأيسو



 الا تاك ۳۸۰
 ةيشوتسلل تیساپ - ۸۷

 هنع "لا ىضر ةريره ىبأ نع » "ةعرز ىبأ نع ةرام نع ریرج انادح برح نب رهقز شرم - ۳
 ین 2 ۳ ۰ ۳ ی 2 3 4 8 تا ۱ + 0 ۳ ۳1 . ا
 ”تمقف ةررره وبأ لا مش وا ىف يم 'ىبل نم عمس نم لاب م دشا : لاقف ماقف« 2 امسا رم ينأ : لاق

 « نمثوتنأ الو نشنال : لوقي هل بلا تعمس : لاق ؟ "تسمس ام : لاق ۰ تممس انآ نینمژلا ریمآ اي : تلقف

 نمل : لاق رع نا نع » منا ىنربخأ هللا دیبع نع دوعس "نم یبح ای دح دادس ازم - ۷

 « ةمشوتسملاو ةمثاولاو « ةلصوتسللو ةصاولا "یا

 نع» ةيقلع نع مهارا نع روصنم نع نایفس نع نمحرلا ”دبعانث دح یا نب دم از - ۸
 ۹ ا تاريغمل نسجل ناحلفتلا و تاصمنتملاو تام وتسلا و تامشا ولا "ما نمل ۽ لاق هنع نا ۳ ر نا رثبع

 « هللا باتكى ف وهو لَك هللا لوسر نعل نم نملأ ال یل ام

 نبا وه ( ةراع نع ) هلوق « ةريره نآ ثيدح لوالا : ثرداحأ ةئالث هيف ركذ ( ةمشوتسملا باب ) وق

 : ةأرملا هذه مست مل تلق ( مشت ةأماب رع یتا ) هلوق ٠ ر رج نب ورمع نا وه ةعرز وبأو 0 ةمريش ن عاقعقلا

 نأ دارأف هيسن ناك وأ ۰ هيف تبثتسب نأ دارأف كلذ نع رجزلا عمس رمع نوكي نأ لمتح ( هقاب عدشآ ) هلوق
 وه ( ةريره وبأ لاتف ( هلوق ۰ 2 ینلا نم هم نم هعمسب نأ دارأف هعايسب حرصي مل نمت هغلب وأ 6 هرکذتب

 فن ولا عمج باطخ نون مث ميلا نوكسو ةمجعلا رکو هلوأ حتفب ( نمشت ال ) دلو . روكذملا دنسل اب لوصوم

 « مشولا نع ىت , هلبق ىذلا بابلا ىف هلوق رسفي اذهو 8 كلذ نيلطت ال ىأ 0 نهثوتسن الو 0 اذکو 3 ىهلاب

 هيلع رکسنآ ولو « رمع ددشت عم ثيداحالا ق هتبثقسي ناك رع نأو هطبض رابظ] رع ةصق ةريره نآ رکذ ةدئافو
 ا : یاطلا لاق . امد# دقو دوعسم نبأ نعو سع نبا نع عل الآ ثر دیا و ی الا ثيدملا 5 لقنل كلذ رع

 ةزاجتسا ىلا ةليسو ناكل ام هیش ىف صخر ولو عادخلا و شفلا نم اب الل ءايشالا هذه ىف ديدشلا دیعولا درو

 تاريخا » هلوقب دوعسم نبأ ثیدح ىف ةراشالا كلذ لاو . ةقاخلا رييغت نم اهن الو « شغلا عاونأ نم اهريغ

 لعا هاو « تا قلخ

 رواصتا اپ - ۸۸

 نا نع » ةبع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع یره زا نع بل ذ ىلأ “نبا انندح لاق مدآ شرم -- ٩
 لاو . ف ريواصت الو بلك هيف نيب ئاللا ”لخدتال : عَ ىنلا لاق لاق مهنع هللا "یضر ةحلط أ نه سابع

 € کک یا فش ا بأ "يس سابع "نیا مسد فا د ىف ر بخأ باش نبا نع نو ینئدح ثلا

 ةپچ نم ۴ « ۱ععنص ةرشاوم ةرج نم ارکح نايب دارملاو ةروصا ىنعمي ريرست عمج ( ىراصتلا باب ) لوق



EN ۰۹4ثيدحلا ٩ 

 ديز وه ( ةحلط ىنأ نع ) هلوق . دومسم نبأ أ ( ةيتع نب تا دبع نبل ديب ديبع نع ) هلوق ۰ امناختا و اطامعتسا

 ىف يمن وبآ هلصو ( حلا سنوي یئدسح ثيللا لاتو ) هلوق . سنا ةدلاو ماس ما جوز یرامنالا لهس نبا
 بابش نب ىرهزلا حيرصت قيلعتلا اذه ةذئافو ؛ ثيللا انادح ثيللا بناک لاص ىبأ قيرط نم « جرختسلا »

 لیعاسالا هجرخأ دقو «دانسالا عيمج ىف ثيدحتلاب امهقوف نم اذکو ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبغ هخيش حيرصتو

 هللا ديبع نع ىرهزلا نع ی ءازوالا ةاور ىف مقوو ءاضيأ حيرصتلا هيفو سنوپ نع بهو نب هللا دبع قي رط نم

 ىنأ نع أطوملا ىف كلام هجرخأ دقو 4 هتبثأ نم باور یلعفرادلا حجرو ‹ امهتيب سابع نبا ركذي مل ةحلط ىبأ نع

 هسيف دازو روكذملا نما ايفو ةصق ركذف هدومي ةحلط ىلأ ىلع لغد هنأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع نع رضا

 امل ةحلط ابأ قل مث ةحلط ىبأ نع سابع نب | نم هعمس هللا ديبع لملف « هيف ثحبلا ىن آيس اك بوثاا ىف مقرلا ءانثتسا

 نع هللا ديبعا ثيدحلا : یلادبع نبأ لاق نكل رضنلا ىنأ ةياور ىف ةصقلا ةدايز كلذ طور و « هنم هعمسف هدوعي لخد

 نأ كلذ ىف هدنتسم نأكو لاق ذك « فينح نب لوس ال و ةحاط ابا كردي مل هلل ديبع ناف , ةحلط ىلأ نع سابع نبا

 یار الر تیا ن همز كردي ىل هنإ ىتبدملا ن ىلع لاق لب ايلع كردي ىل هللا دعو ىلع ةنالخ ىف تام فینح نإ لوس

 ناهثمل'ةصقلا ركذف رضنلا ىبأ نع قعسا نب دمع روكذملا ثيدحلا ىور نکا و « ةدم فیتح نب لوس دعإ تام ديزو
 هللا ديبع نوكي نأ دعب الف « ةحلط وبأ كلذكو ةد لبس دعب رخأت نائعو « ىناربطلا هچرخآ لهسا ال فینح نبا
 ىف صخشلا نوقرافي ال مهناف ةظفحلا كلذ نم یشن, ليقو « موم هرهاظ ( ةكسئالملا لخدت ال ) هلوق ٠ امهكردأ
 رهاظااو ۰ انئاذع ضعب لاق اذك : ىطرقلا لاق نكل < نورخآو ىناطخلاو حاضو نبا مزج یو ؛ ةلاح لك

 رتاجلا نم سیا هنأ هدي ۇب و : تلق . امف سيل لوخدلا نم نومنت« ال ةظفحلا نوک ىلع لادلا ىنءي صمخلاو؛ مومهلا

 لوقلا ميمعتلاب لوسقلا لباقی و ءالثم اةوه ىلا رادلا بابپ مهو لوق مهعمسی و ديعلا لمع ىلع لامت هللا میعلطب نأ

 وهو 0 ل ىنلا صأاصخ نم ناك كلذ نأ ی عدأ نم لوق وهو « یحولا fe $l صرصختب

 « كلذ ريغ ما ةميخ وأ ءانب ناك ءاوس صخشلا هيف رقتسي ىذلا ناكسملا تببلاي دارملا ( باك هيف ادب ) هلوق . ذاش

 ىف نذأ ىلا بالكلا ءانثتسا ىلا ةفئاطو ىناطخلا بهذو < ىلا قايم ىف ة ةركن هناال بلك لك ىف مو معلا رهاظلاو

 لدتساو « ىوونلا ل اذاكو « مومعلا حيجرت ىلا ىطرقلا حنجو ؛ عررلاو ةي ةيشالا و ديصلا بالك یهو اهذاخنا

 یبا لوخد نم لیرج عنتماف لاق « باوبأ تم دعا ربع نبا ثيدح ىف اهلا ةراشالا ىتأت ىلا ا ورا ةصقب كلنا

 لمتح و . ها لوخدلا نم لب ربج عنتم مل لوخدلا نم مهعنمب ال رذعلا ناك ولف لاق « هيف رذملا روبظ عم هيف نك ىذا

 « هذاختا ىف نذأ ايف كلذك محلا نوكي نأ هذاخناب صوب م ابف ملعب مل وأ هب لع ام نيب ةيوسآلا نم مزلي ال : لاقي نأ

 امتوكل : ليقف « هيف وه ىذلا تبجلا لوخد نم هگشاللا عنم ىتح بلكلا ىف ىذلا ینعلا ىف فاخاو : ىطرقلا لاق

 ليقو « بلكلا عضوم حضنب ساف و لسم دنع ةشئاع نع ثيدحلا قرط ضعب ىف درو اع كلذ ديأتي و « نیما ةسحن

 تقلع ام سجنیف اب خطاتتو ةساجنلا لك أ رثاك-: اهناف ام قاعتت ىلا ةساجنلا لجال لبق و « نیطابشلا نم امن وكل

 كوكشملا ریپاعتا عورشء حضنلا نال اطايتحا همضوم ضف نيملا سمين بلکسا نا لوقي ال نم لمح اذه لعو « هب
 تسب ليقف اهركذ ىتالا ليربج ةصقب یرونلا هديأو مومعلا ىلع وه : ليقف ةكسئالملاب دارا ف فاتخاو « هيف

 نم دارا ليقو « یبیبا باب یلد اون وكي نأب ةا: رار ا عب اولادي ال نأ راو لوالا باجاو , ةظنملا



FAYسابلا باتك_- ۷۷ ۱  

 هنم مولیو « امهريغو ىدوادلاو حاضو نبا نع لقن اذهو , لیربچ ةصاعب یحولاب لزت نم ليقو « ةمحرلاب مم لال

 ةفصلا ف صيصختلا ليقو « مور" عطقنا هعاطقناب و هدمب عطقنا ىحولا نآل « لب ىنلا دهعب یہلاا صاصتخا
 قاخلا .دب ىف ةيضاملا رمعم باور ىف( وات الو ) هلوق . هيف بلك ال نم تیب مهنوخد ةکشاللا هلخدي ال یا
 موت نم زارت>الا ىنالا فرح ةداعا ةدئاقو ۰ تاياورلا مظعم قاذكو ,دأ_'”لاب ةروص الو » یوهزلا نع

 راص سنا فرح ديعأ الف ۰ امهدحأ دوجر عم لوخدلا عنتع الف « نیفنصلا عاتجا ىلع لوخدلا مدع ف رصقلا
 مرح ام هيف یه ینلا یببلا ة<_:الملا لخدت ال ىتلا ةروصااو : ىباطخلا لاق « ةروص هيف اديب لخدت الو ريدقتلا

 ام باب د ىف هربرقن ىتأيس ام ىلع نیت مل وأ هسأر عطقي | ام حورلا اهف یتا روصلا نم نوكسي ام وهو ؛ هژانتقا
 اتوب هال لخدت ال باب د ىف ىباطألا هيلا بهذ ام وقت لا ةراشالا یأتو « نيب اب دعا « ر واصتلا نم ءىلطو

 ال ر رخالا ثيدحلا ريظأ وهو : لاق < قو ینلاب صاع مكحلا اذه نأ ىعداف نابح نا برغأو « ةروص هيف
 دصقا رمتعلاو جاهلا جرخ نأ لاحم ذا « ملل لوسد اب ةقفر ىلع لوم هناف لاق « ضرج اهيف ةقفر کناللا بحق

 ليذيو هریغل هدآ مل ادج ديعب ليوأت وهو . یهتنا هقا دفو مهو تاللا ابحصن ال لحاود ىلع لجو زع هللا تيب
 منام نع دعب ةكئالملا ةكرب اومرحم نأ زرجیف ةي نم ةن وکر, ا اوذخاؤي نأ منع ال قا دفو مېن وک نأ هتهش
 لکشتسا دقو . عا هللاو « بلکلاو ةروصا نت نميف لوقلا اذکو « سرا اوبحصتساو یبناا | وبكترا اذا محل

 نولمعي ) مالسلا هيلع نایاس ركذ دنع ىلامآو هناحبس هلوق عم ريواصتلا هيف ىذلا ناكملا لخدت ال كاللا نوك

 نم تناك : ةداتف لاقو ٠ ىربطلا هجرخأ ساع نم اروص تناك : دهاج لاق دقو ( لیئاع و بب راع نم ءاشي ام هل

 ءايبنالا لاكشأ نولممي اوناکو ةعيرشلا كلت ین ازناج ناك كلذ نأ باوجلاو . قازرلا دبع هجرخأ جاجز نمو بشخ
 مث امارح مهتميرش ىف كللذ نكي .  ةيلاعلا وبأ لاق دقو « مه دابعك !ودبعتيل ةدابعلا ىف مهتديه ىلع مهنم نيحلاصلاو
 ناك اذاو « حاورالا تاوذ ريدا شوقنلا ةر وص ىلع تناك لیلا نا لاقي نأ لمتحم و « هنع یہا اب انعرش ءاج

 تناك ىتلا ةسينكلا ةصق ىف ةشئاع ثيدح نيحيحصلا ف تبث دقو , لك_كملا ىنعملا ىلع لحلا نيعتي مل المتحم ظفلا

 ادج م هربق ىلع اوسنپ اصلا لجرلا مهيف تام اذا اوناك » لاق يلهب ةنأو ۰ ریواصتلا نم ايف امو ةعبحلا ضرأب
 عرشلا كلذ ىف ازئاج كلذ ناك ول هنأ رمش كلذ ناو . « هللا دنع قالا رارش كنا وأ « ةروصاا كلن هيف اوروصو

 « روصاا دايع ةثدحأ ثدحم لمف ناويحلا دوص لمف نأ ىلع لدف « قلا رش هلعف یذلا نأ يلب هيلع قلطأ ام
 ا هاو

 .ةماهقلا موي نيروصلا باذع سس - ٩
 راسب راد یف قو تم مم انک » لاق لسم نع ”شعألا ان دح نایفس انثدح لاف یدیا اشو - ۰

 باذع سانلا دشآ "نإ : لوقي هلت یبلا تمس + لاق هللا دبع تمس : لاقف لوثامت وتمص ىف یارف «ره نبا

 ۱ « نور وصلا ةمايقلا موب هللا دنع

 "ره نب هللا دبع نأ » مفان نع لا ديب ء نع ضايع نب سنآ اند رذنملا نب ا را اشو - ۱



 ۳۸۳ و ا 0۹6۰-801 تيدحلا

 « ةمايقلا موي نوب ذمي رّتصلا هذه نومنصب نيذلا "نا : لاق يلب هللا ةلوسر نأ *ربخأ امبنع لا ضر

 مع امار: ملكلاقي
 ۱ [ ۷۵۵۸ : ىف هفرط - ۵۹0۱ ثيدحلا ]

 ۱ نع ) هلوق ‹ « لوالا : نيثيدح هيف کیوان نيذلا ىأ ( ةمايقلا مو نيروصملا باذع باب ) هلوق

 دنا لاق مث نيطيلا نار هع نب لسم نوكي نأ فامرکلا ذوجو « ربشأ هتينكب وهو ىحضلا وبأ حببص نبا وه ( لسم

 هلوق ٠ . ىحضلا نأ نع شعالا نع عيكو قيرط نم ثيدحلا اذه ىف لسم ةياور ىف عقو دقف دودرم وهو « رهاظلا

 نونب هوبأو ؛ ةفيفخ ةلمبمو ةيناتحتب وه ( ريم نب راسب راد ق ( هلو ٠ عدجالا نبا وه ( قورنم عم انک)

 لئاو وأ هنع یورو . هريغ نعو رمع نع باور هلو « هنزاغو رع ىلوم ناكو ةفوكلا نكس قدم رایسو ؛ رفصم

 عضوملا اذه الا یراخبلا ىف هل رأ و قوم وهو ۰ یعیبسلا قح) وبأو یموم نآ نب ةدرب وبأو « هنارقأ نم وهو .
 ىف قورسم عم تاكو ملص دنع یحضاا ىبأ نع روصنم ةياور ىف ءافلا ديدشتو ةلمهملا مضب ( هتفص ف یارف ) هلوق

 ناک ر وصتلا نأ نظ اقورسم نأك « میرم لیٹا هذه ال : تلقف  یرسک ليئام هذه قورسم یل لاقف ليثامت هيف تیب

 نودوصي مبنال یلارص نم ناک ریوصتلا نأ ربظف « ىناوآلا ىف ىح مهكولم ةروص نوروصب اوناکر : ىموحم نم
 امأ » لاقف روصنم ةءاور قو دوعسم نا وه ( هللا دبع ثءمس ) هلوق 1 انودیعی و امهريغو حیسلاو ميم ةروص

 هدنسم ىف یدیما ةياور ىف عقو (نوروسملا هللا دنع اباذع سانلا دشأ نا ) هلوق . « دوم سم نب هللا دبع تحمس ینا
 ليعامسالا هجرخأو « نايفس نع ربع ىبأ نبا دنسم ىف وه اذکو « هللا دنع » هلوق لدم « ةمايقلا موب , نایفس نع

 ظفاب هب ثدح ىراغبلا هب ثدح ال وأ : ةمجوتلا ىف عفد ام لیلدب نيبجولا ىلع هب ثدح ىديملا لملف . هقيرط نم
 . هللا كح « هللا دنع  هلوقب دارلاو « بابلا ییدح ىناث رم نبا یبدح ىف ىذلا ظفلا ةفباطم ةمجرتلاو : هللا دمع د

 ‹«نرروصأا » امطعب ىنف هخ أ یفاتخاو « یانلا دشأ نه » نآ شمالا نع ةب واعم ی قيرظ نم لسم دنع عقوو

 نأ مساو ةدئاز « نمد نأب تېچ وو ء.اضيأ ةب واعم فأ نع دجال یهو« نوروصلا » ابضمب فو رک الا یهو

 دشآ روصملا نوک لکشتسا دقو . عملا سانلا دشآ نم هنأ ريدقتلاو نأشلا ريض فذح ىلع كلام نبا اپهجوو « دشآ

 لآ نم اباذع دشأ روصاا نوکب نأ یضتةب هناف 6 باذملا دشآ نوعرف لآ اولخدا إل یلاعت هلوق عم اباذع سانلا .

 « كلذي رفکی هناف هل ادصاق كلذب فراع وهو هللا نود نم دبعي ام روصي نم انه دارلا نأب ۾ یرباطلا باجأو « نوعرف ۱

 ةياورلا نأب هريغ باجأو . طقف هرب وصتب ایصاع نوکی ةناف كلذ دصتيال نم امأو نوعرف لآ لخدم لخذي نأ دمی الف

 سيل و « هريغ عم اکرتشم ناک اب اذع سانلا دشآ نم رب وصناا لعفي نم ناکاذاو « اماع ل وم ابفذح و ةتباث « نمو تابثاب
 قنوكي نأ زوم مريغ كاذكف « دشألا باذملا ىف م لب باذملا دشأب نوعرف لآ صاصتخا یضتقی ام ةيآلا ىف

 موب اباذع سانا دشأ نا 1 .همقر ذومسم نبا نع رخآ هجو نم هجرخا ام كلذ ىواحطلا یوقو ؛ دشالا باذعلا

 هذه ضمل حقو دقو . ۳ هجرخآ اذکو « نيلثمملا نم لشعو « ةلالض ماماو ۰ ین هلثن وأ اين لقف لجز ةمايقلا

 نم انمیآ ىواحطلا جرخأو 6 ین هتق نم لعو روصلا ىلع .یمتقاف اما ترشا ىلا رع یا نيا ةياور ىف ةدايزلا

 لكف : ااا ل امزسأب : ةل بقا ب الجر اه لجر ة ةمايقلا 1م و اباذع م سانلا دشآ د 0 وفم ةشئاع كثي دح



 ام < ىواحطلا لكشم رصتخم » ىف دشر نب دیلولا مأ لاقو . باذملا ةدش ىف رخألا عم كرتشب هالوه نم دحا و

 نوكيو نوعرف لآ عم كلذ ىف اكرتشم نوكي هنال هيف لاكش] الف رفاک قح ىف درو نإ ةغيصلا هذمب ديعولا نا : هلصاح

 الاد كلذ نرکب و ةاصعلا نم هربغ نم اباذع دشأ نوکسف صاع قح ىف درو ناو « روک ذلا رفک مظع ىلع ةلالد هيف

 لك مهب دارب ال « دشآ , مہا فیض نيذلا مان نأب « مهفلا » ف ىطرقلا .باجأو . ةروك ذا ةيصمملا مظع لص

 « اباذع ةيملإلا اوعدا نيذلا سانلا دشآ نوعرفف , باذملاب هيلع دعوتملا ىنء!! ىف كراشب نم مو میطعب لب سانلا

 دشأ ةدابعلا حور تاذ ةروص روص نمو « هقسف ةلالض ىف هب یدنب نم اباذع دشآ هرفک ةلالض ىف هب ىدتقي نمو

 قهنأب بيجأو « لتقلا نس ینلا مدآ نابو سیلاب اضيأ ثيدحلا رهاظ لكشتساو . ةدايعلل ال اهروصي نم اباذع

 هيلع نأ هقح ىف تباثلا ناب بيجأف مدآ نبا ىف اما و « مدآ ىلا بسنپ نم سانلاب دارملا نأب باجيو « حضاو سيلبإ

 ی نم رازوأ لثم هيلع ناف الثم انرلا أدتبا نم هبيذعت لثم ىف هکراشب نأ منتع الو ۰ الظ لتقي نم رازوأ لثم

 ناويحلا ةروص ريوصت : ءاملعلا لاق ىوونلا لاق . نیاقاقلا نم يشك أ ةائولا ددع لمل « « كلذ نس يم ل وأ هال دعب

 هری مأ نبتع اا هعنص ءاوسمو « طدشا دیعولا ie هیلع دع وتم هلال رثابكلا نم وهو ميرحتلا ديدش ما رح

 , اهريغ وأ طئاح وأ ءانإ وأ ساف وأ دانید وأ مرد وأ طاب وأ بوث ین ناك !وسر . لاس لک مارح هعنصف

 . دحآ هجرخأ ۰ 4 لظال ايفو لظ هل اف يمعتلا ديؤيو : تلق . مارح سياف ناويح ةروص هيف سيل ام رب وصت اماف

 ٠ یا ابخامل الا ةروص الو هرسک الا انو اهب عدب الف ةنيدملا ىلا قلطنپ کی : لاف عملي ینلا نا » ىلع ثيدح نم

 تمظع اما : باطلا لاکو « دمع ىلع لزنأ اج رفک دقق اذه نم ءىش ةعنص ىلا داع نم » هيفو ؛ ثيدحلا ءايسمط

 : لاق . ليج املا سوفنلا ضعبو . نتفي اهلا رظنلا نالو « هللا نود نم دبعت تناك روصلا نال روصملا ةبوقع

 لوق نم ملوي ام ىلع قاطي باذعلاف ۰ باقعلاو باذعلا نيب قرفي ليقو حور ام تلا ليثاقلا انه دودلاب دارملاو

 دشأ نوكي نأ اباذع سانلا دشآ ررصلا نوک نم ملي الف لعفلا صتخ باقملاو « داکنالاو بتملاک لعق وأ

 مو ؛ لاکشالا یبنا املعو املا راشملا ةيآلاب بقم:و « درغلا » ىف ىضترملا فر شا هركذ اذکه . ةب وقع نمانلا

 ريف.كتت ىلع « ةركذتلا »ىف ىمرافلا ىلع وبأ هب لدتسار . لعا هقاو « ةقرفتلا ىضترا اذبلف « اهيلع جرع وه نكي
 ىذلا ثيدحلاب بقعتو : ةروص هق نأ نودقتمي نيذلا ىأ نوروصلا هلوقب دارملا مهنأو مهلع ثيدحلا لمحل ةهشلا

 باححأ نا » ظفلب ني أب دعب ىنألا ةدئاع كيدحو « نویذعی روصلا هذه نوعنصز نذلا نأ و ظفلب بابلا ىف هدعب

 ديعولا مهضعي صخو . هركذ مدقالا لاكشالا هيلع درب مل هلالدتسا هل لس ولو كلذ ريغو « نوبذعي روصلا هذه
 ظفلب « ریواملا نم هیطوام باب » ىف ىتأيسو: ارفاكدصقلا كذب ريصي هتاف « یهاضب نأ ادصاق روص نمي ديدشلا

 . ىفاضملا مثإ نود هم نكل ۰ مئأيو هيلع م حيف هادع نم امأو «یلاعت هقا قلخ نوهاضت نيذلا اباذع سائلا دشآ»

 مانصالا نولمعب اوناک ةيلهاجلا له نأ ىطرقلا ركذو . مدقت اك ها نود نم دبمی ام روصي نم هنم دشأو : تلق
 ربع را وه ( هللا دیمع نع ) هلق ىلاثلا ثيدحلا هلك أف عاج مث ةو نم همن لع مبطعب نآ ىح ءىش ىلك نم

 « زيجعت مآ وه ( متفاخ ام اويحأ مل لاقي . ةمايقلا موي نوبذعي روصأا هذه نومنسب نيذلا نا ) هلوق ۰ ىردعلا

 « كلذ ىلع ردقب ال وهو ؛ اهروص ىلا ةروصلا ف حورلا خفن فلكي نأ وهر ؛ روصملا بيذعت ةفص هنم دافتسيو

 باوبأ دعب « ةروص روص نم باب » ىف هر رقت أيس اك هببذعت رمتسیف



A ۵۹۵۳ - ۵۹۰۲ تيدحلا 

 رّوُصلا ضقت اپ - ۰

 امنع لا ىضر ةشناع نأ » ناطح نب نارمع نع 'ىبحي نع ماشه انئدح اضف نب اعم او - ۲

 « هضقن الإ بیلاصت هيف نیش هتيب ىف كرت ن د مل غاز یبلا نأ هتلادح

 ةر ره ىنأ عم تلخد » لاق ةعرز وبا اد ورابع ایژگدح دحاولا "دبع ان لح ۳ وم او - ۳

 قا بهذ نم رظأ نمو : لوفي 2 نا لور تدي لا ر اروع اهالعأ ىف ىأرف « ةنيدمل اب راد

 اقربره ابآ اب. : "تلقف . ها اب يتح هی دی لف ءام نم روك اعد .  ةرذ اوتلخیلو « بح اوقاخیاف « یتلک

 « ةيلحلا یبتنم : لاق ؟ خيي للا لوسر نم ”ةتعمس "یا

 [ ۷۵۵۹ : ىف هئرط - ۵۹۵۳ ثيدحلا ]
 عج واولا حتفو ةلمهملا مضب روصلاو « ةمجعم اهدعب فا نوكسو نوثلا متفب ( روضلا ضقن باب ) هلوق

 . قاوتسدلا هقا دبع ىنأ نبا وه ( ماشه ) هلوق : نيثيدح هيف ركذ . اضرأ عملا ىف واولا نوكس ىكحو « ةروص

 ةشئاع نأ » هلوق ینو . سابللا باكل ئاوأ ىف هركذ مدقت ناطح نب نارمعو « ريثك ىبأ نبا وه ( يحم نع ) هو

 نم هدنسم ىف ىساايطا دواد وبا جرخأ دقو ٠ ةشئاع نم عمسب مل نارمع نإ هلوق ىف ربلا دبع نبا ىلع در « هتئدح

 رخآ هچ و نم یوق دنسا ريؤصلا یرطاا قو . رخآ اثیدح ركذف « ةعئاع تعمس » نارمع نع حرس نب خاص ةياور

 نكي مل ) هلوق . ةعئاع هلاؤب حيرصتلا هيف رخآ ثيدح هل سالا لئاوأ ىف مدقن و «ةشئاع ىل تلاق » نا رمع نع
 عقوو « ردصم اب ةيمسن ابیلصت بيلصلا ةروص هيف تناك ام اومس م أك بيلص عج ( بیلاصا هيف اًديش هنيب ىف كرتي

 5 یسآ ةعامجا اور و : بملاصت لدي < ر واصت د یجثکساا اور قو « بیلصت هيف ايش » ىلرءامسالا ةلاور ىف

 نع راطملا نابأ ةياور نم دراد وبأ هجرخأ اذكو « بیلاصت » لاقف ماشه نع رخآ هجو نم ىتاسنلا هجرخأ دقف

 بیلصاا ضقن نم طبنتسا هلأ ربظي ىذلاو ۰ ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم ىلا جاتحیف اذه ىلعو ؛ ريثك یآ نب یع

 ةجرتلا ىف روصلاب دارملا نوك-يف . هللا نود نم امهتدابع وهو ىلا ىف بیلصلا عم كرتدث: ىنلا ةروصلا ضقن

 ةياور ىف عقوو « شك الل اذک ( هضقن الإ ) هلوق . كلذ نم صخأ لب « حاورالا تاوذ نم نوكي ام صوصخ

 نوراه نب ديزي نع ةبيش ىبأ نبا دنع ةياور ىف عقو اذكو « ةدحولا مث ةمجملا مث فاقلا ميدقتب « ةيضق الإ نابأ

 . لر! مماع داتعالاو طيضأ یراخبلا ةباور : لاقف ییطاا هسکع و « حیب اصاا د حارش ضمب ارحجرو مایه نع

 ةروص ليزي عطقلا وهو بضقلاو . هلاح لع بوثلا ءاقب عم ةروصلا ليزي ضقنلا نأ یعلا ثيح نم حجرتب و : تلق

 هاوسو « ال ما لظ هل ام تناك ءاوس ةروصلا ضقنپ ناك يب هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىف : لاطب نبا لاق « بوثلا

 توب ىلع ینبم اذهو : علف . اهريغو قاروالاو شرفلا فو ناطيحلا فو بايثلا ىف ءاوس « ال ما أطوت ام تناك

 بيلصلا نال روصاا قلطم ىلع ادئاز ىنعم بیلاصتنا ىف نال الف « بيلاصت » ظفلب امأو « ريواصت » ظفلب ةاورلا

 حدد هل ام نيب روصلا ف قرف نم ىلع ةجح هيف نوکی الف « دیع ام اهعيمج سياف روصاا فالخ هللا نود نم دبع ام
 قاشق تناک ول اف ایسمط لخد ةلازالا ضةنلاب دارملا ناك اداف . هل هه یتا ک هن ملف هيف حور ال امو هما

 یرابا حق 4 ۱۰ ج ۸ -- م



 نم ايلا باتك - پپ ۱ ۳۸۹

 نبا وه ةرامعو « دايز نبا وه ( دحاولا دبع ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . ابنيه بيغي اع ارخطا را ابك وأ طئاخلا

 ةعرز بأ نع ءاج ( ةريره ىبأ عم تاخد ) هلوق ٠ ريرج نب ورمع نبا وه ( ةعرز وبأ انئدح ) هلوق . عاقمقلا
 نع كردم نب ىلع قب رط نم مك احلاو نامح نا هحصصو قاسنلار دواد وآ هچ رخآ رخآ دنسب رخآ ثيدح روكذملا

 هلوق 3 ةروص الو بلک هيف اتبب جل الملا لعدم ال 5 هعفر ىلع نع هيأ نع رغصم ميجو نونب یجب نب هللا دبغ

 اذه نم لسم دنع عاقعقلا نب ةرامع نع ليضف نب دمع ةياور ىف كلذ عفو « كلا نب ناورا ىه ( ةنيدملاب اراد )

 ديعسو  كشلاب « ناورمل وأ ديمسل ینبت اراد: ةرامع نع ريرج قبرط نم ليعامسالاو اضيأ لسم دنعو , هجولا
 ةءزاجلا ةياورلاو « ة واعمل ةدیدفا ةيما نابفاعتب محلا نب ناورمو وه ناكو « ىومالا دیعس نب صاعلا نبا وه

 قامركلا هطیضو « عيمجلل ةعراضملا ةغيصإ « روصي » هلوقو « همسا ىلع فقأ مل ( روصي ادوم» ) هل . لوآ

 هلوق ۰ ديمإ وهو ۰ ةنونم ءار مث واولا حتفو ةلمهملا داصاا مضو ةدحوملا ركب رخالاو اذه امهدحأ نيمجوب
 ثيدح ىف كلذ وحن عفو دقو « ىراخبلا ىف اذكه ( قا قلخم بهذ نم لظأ نمو : لرقب عقب هلل لوسر تعم )

 لاق و ةروكذملا ريرج ةياور ىف عقو ام هي. فذح هيفو « كسلا ىف ركذي ام باب ه ىف ابيرق مدقن ةريره نی رخآ
 هلوقو دصق ىأ « بهذ » هلوئو . ليضف نبا ةياور ىف هوحنو «غا « لا نمو : ىلاعت هلا لات ی هقا لوسر

 ام لو انتی رب وصتلا نأ ةرب ره وبأ مهف : لاطب نبا لاق « هوجولا لك نم ال اهدحو ةروصلا لعف ىف هيبشتلا « قلع »

 رصقي نأ لمتح و , ظفللا مودع نم رهاظ وه : تلف . ناطيلا ىف شةني ام ركنأ اذباف « لظ هل سیا امو لظ هل

 ةيقب نكل « مات قلخ وه لب طااح ىف ةروص سيل هعرتخا یذلا هقلخ ناف « قلك » هلوف ةرج نم لظ هل ام ىلع

 ةمجءملا حف یهو « ةرذ اوقةلخيلو ةبح | وقلخیلف د هلوق یهو .یش لک روھ نع رجزلا ممعت ىضتقت ثيدحلا

 ةدايزلا نم ليضف نبال عقوو . اهريوصت ال ةقبقلا لس ةبح داحيا دارملا نأب كلذ نع باجيو ٠ ءارلا دیدشت و
 ضرغلاو « ةللا ةرذلاب دا را و « معأ ةبحلا وأ ۰ ريمشلا رکذ ةنيرقب حمقلا ةبح ةبحلاب دارملاو « ةرعش اوقلخیل و »

 ىلد م۵ ةردق ال كلذ عمو « ن وهأ وهو دامج یا مرفيلکتب یرخآو دشأ وهم نا ويح قلخ مهفيلك#ب ةران مثزيجعت

 (ءام نم ) هلق . ةرابطلا باتك ىف هنأب مدق: تطااك ءانإ ةانشع وهو « اروت بلط ىأ ( روتب اعد مث ) هلوق . كلذ

 وبأ أضوتف و ظفلب ريرج ةءاور ىف ةئايبو راصتخا ةياورلا هذه ىف ( هطب] غلب ىتح هيد لسذف ) هلو . ءام هيف ىأ

 ةع ىلع ءوضولا ةصق مدقو « ىلعامسالا ارج رخآ « هيتيكر خاب ىتح هياجر لسغو هطب] غاي یح هذي لسغف ةر ره

 لا ريدي هنأك ةيلحلا یبننم هنآ ريرج ةياور ىف ( ةيلح لا یهتنم ) هلوق . انه ءوضولا ةصق سم ركذي لو ؛ روصلا
 نما نم ةيلحلا خابت د رخالا هثيدح هديؤيو « ءوضولا ىف ليجحتلاو ة رغلا لضف ىف ةرابطلا ىف مدقنلا ثيدحلا

 رجزلا نم ربا هيلع لد ام نيب سيلو . كانه قو: كلذ ىف ثحبلاو , هحرش مدقت دقو .وضولا غلبي ثبح

 كلذ نم عمسو دهاش ا ةعرز وبأ ريخأ اماو « ةبسانم ةريره ىنأ ءوضو نم رکذ ام نيبو ر وصلا نع

 رواصتا نم یو ام اپ - ۱
 ذئموي ةنيدلاب امو  مساقلا نب نمحرلا دبع تعمس لاق نايفس انثدح هللا دبع نب ىلع زو - ۶

 تا م ۰ ۳ 7 2 ر ت 5 7 ۳
 ترقس دقو رفس نم ما هللا لودر ماف : اهنع هللا یر ةشااع ”تءمس و لاق ىبأ تعمس : لاق  هنم لضفأ



FAV ۹۰۹-۰۹ ثيدحلا 

 نيذلا ةمايقلا موي اباذع ساناا دش : لاقو كده ب هللا لوسر دار الف «لبثام امی یل ةوهّس ىلع یل رمارقب

 « نیت داسو وأ ةداسو مايل : تلاق . هللا قلخم نوهاضيأ

 هلل ۲ لا مرلق : تااق ةثناع نع 2 هيبأ نع ماده نع دواد ی هلا 27 انث الح د لسم او - 6

 « هتعزفف ؛ هع زنا نأ ىف أف « ليثامت هيف اکو رد تفلعو رفت نم

 « دحاو ءانإ نم هلي ىنلاو انآ لسنغآ ؛تنكو » - ٩

 سادي راص ىأ ‹ لوپجل ینپم راولا مضي ءیطوو ؟ هيف صخرب له ىأ ( ر واصتلا نم ”ىطو ام باب ) هلوق
  گرب ةورغ املأ قوببلا ةياود ىف (رفس نم ) هلوق . قيدصلا ركب ىبأ نب دمت نبا وه (مساقلا) هلوق . نهتم و هيلع

 وه : ءارلا فیفخت و فاقلا رسكب ( مارقب ) هلوق ٠ كشلا ىلع ربيخ وأ كوبت ةررغ یاسنلا و دواد فال یرخآ ینو

 ةلءرملا حتفب (ةوهس ىلع ) هوق . هب ىطغي وأ جدوما ف شرفي نولم فوص نم بو ليفو « شقن و مقر هيف رتس

 ابضعب ضراعي ةثالث وأ داوعا ةعبرأ لیفو « فرلا ليقو « ةوكللا ليقو ؛ تهبلا بناج نم ةفص یه ءاحلا نوکسو

 ناك اف عيمجا ىلع فقسا) لمحو ريغص طئاح تيبلا طئاح نم ىنبي نأ لیقو « ةعتمالا نم ءىش اجماع عضوی ضعبب

 ۰ عدلا هبشي ريذص تيب ليقو « تٍیاا ةيحان ىف ةلخد لرقو < عدجما وهف هلخاد ناك امو ةوهسلا وهف تدبلا طسو

 اذه حجرو « عانملا اهف نوكي ةريغصلا ةنازلاک ضرالا نم عفت م ک٣و ضرالا ىف ردحتم ريغص تيب ليقو

 بابلا ییدح ىتاث ىف اضيأ ةشلاع ثر دح ىف حقو دقو : تلق . هلبق ىذلا نيبو هنيب ةفلافع الو « ديبع وبأ ريخالا

 تقلع ريغص تيب ةوپسلا نأ نيمتف « رلسم دنع ةشئاع نع ىنمجلا دلاع نب ديزبةءاوو ىف اذكو « اجاب ىلع هتفاع اهتأ

 نوكي وأ اصخاش نوكي نأ نم معأ ؛ روصلا ءىثلا وهو لا" عج ةثلثم مث ةانثمب (لیئاع هيف) هلوق . هاب ىلع رتسلا

 هيف ارتس تبصأ اهنأ لسم دنع مماقلا نب نمحرلا دبع نع جشالا نب ريكب ةياور فو ؛ بوث ىف اجسن وأ اناهد وأ اعقن
 اباذه سانلا دشا ) هل . ,هتعزتف هعزنآ نأ یترماق» اهدعب ىتلا ةياورلا ق عقو دقو هعزن ىأ (هكتم ) هلوق .ريواصت

 مماقا نع ىرهزلا ةءاور ىف عقوو « هقا هعنصإ امب ةتوعدصإ ام نوهبشي ىأ (هللا قلخم نوهاضي نيذلا ةماقلا موي

 ( نيتداسو وأ ةداسو هانلمجل) هلوق . بابب لبق « دشآ » هاوق ىلع مالكلا مدقت دقو «هقا قاف نوهبشب نيذلا و لسم دنع

 نيدقرك هنم تذغناف»د تلاق دنسلا اذهب مساقلا ن نحرلا ديع نع یرمعاا هلأ ديبع قي رط نم ملاظملا ف ثيدحلا اذه مدقت

 ناکف « نيتقفرم هتامجل هتذخأف : ظفاب هللا ديبع نع رخآ هچو نم لسم دنع وهو « امهلع سلجم كيبلا ىف اًتناكف

 نينداسو هتمطقف د جشالا نب ريكب قب رط نم مملو . هيلي ىذلا بابلا ىف ابطیض ىنأي ةقرفلاو «تهبلا ف امج قفتر

 : تلاق ةشئاع نأ رکذب « دم نب مماقا دیر « دم ابأ تعع افآ : ءاطع نب ةعبر هل لاقي سلجلا ىف لجر لاَةف

 هلوق ۰ هتمس دق یکل : لاق . ال : نمحرلا دبع ىنعي مساقلا نبا لاق ؟ امجاع قفتر میر تا لو-ر ناكف

 لسم داز ( اکورد ) هلوق . ةورع نیا وه ماشهو « رفصم ةدحومو ءارو ةمجمع ىبرحلا وم ( دواد نب هقا دبع )

 مث ةمومضم نون اهدمب ءارلا نوكسو ةلمهملا لادلا مضب كونردلاو « ناب ىلع » ماده نع ةماسأ یا قيرط نم

 قلع اذاو « طاسب وهف شرف اذا لم هل ظءلغ بوث وه : ىناطلا لات . نونلا لدي ملا كومرد هيف لاقيو فاك



 سابلا باتک - جب ۳۸۸

 اذه لدتساو . « ةحنجالا تاوذ ليخلا هيف » لسم دنع ةماسا یا ةياور ىف هاز ( ليئامت هيف ) هلوق ۰ رتس وېف

 داضتاک لامعتسالاب نبت وأ ساديو أطوي ام كلذ عم یهو « اهل لظ ال تناكاذا روصلا ذاا زاوج ىلع ثيدحلا

 ةفينح ىف أو كلامو ىروثلا لوق وهو « نيءباتلاو ةباحصلا نم ءايلعلا روج لرق وهو : ىووذلا لات « دئاسولاو

 كلذ ومن وأ ةماع وأ اسوبام وأ طااح ىلع اقلعم ناك ناف ؛ هل لظ ال امو لظ هلام نيب كلذ ىف قرف الو , ىعفاشلاو

 ناك اذا ةروصاا نأ لقن ةيكدلاملا نم ىف رعلا نا نأ اهتم : تاذحا و هلقث ايفو : تلق . مارح وهف انتم دعي ال ام

 نم باب و ىف هركذأس اک تانبلا بعل ريغ ىف هلع عاجالا اذهو , ال مأ نیت امم تناكءاوس عامجالاب مرح لظ اهل

 : تلق . عنملا امهربظأ نياوق راخفلاك ءاقبالل ذختت ال ىتلا روصلا ىف « میفلا » ف ىطرقلا کحو « ةروص روص

 لظال ین ةروصلا نأ ىب رعلا نبا محو . لمأت لع ؟ تانبلا بعلب وأ « راخفلاب ىولحلا نم عمصي ام قحتلب لهو

 بهذملا اذهو ء زاج اهنثيه تقرف وأ امضا عطق ناو ءال ما نوت ام تناكءاوس تمرح اهتئيه ىلع تيقب اذا امل

 ام ىف أيسو - هدعب ىذلا بابلا ىف دوكذملا می  ةقرثلا ثيدح هل دیشب دقو « ىوونلا هاوفو ىرهزلا نع لوقنم

 ىلع ام امأو « ةداسو وأ رتس ىلع ناكام هل لظ ال ام هيف صخرب ىذلا نأ ابجو لقن نيمرهلا مامإ نأ اهنمو . هيف

 نآ ددصب ةناف بوثلا فالخم ناوتمالا ةئيه نع جرخيف اعفتم ريصي كلذب هلأ هة ىتعملاو « عتمیف فقسلاو رادجلا

 نأ دورجلا نع یعفارلا لقن و . ةبوصنم تناك نا حور تاذ ةروص « یزلا رض و ةرابع هدعاستو « نهتم

 ةروصلا ذاوج ةلبانلا بهذم نأ اهتمو . قرف ال «ةمتّعلا » ىف لوتلا لاقو . عاملا عفترا ابسأر عطق اذا ةروصا

 ضم! بهذو : ىووذلا لاق « دنع عم رادجلا هب رتس نإ نکل « ةحلط یآ ربخ ىف ام ىلع اّملعم ناك ولو بوثلا ىف

 ىذلا راسلا ناف « لطاب بهذم وهو « اقلطم هذاختاب سأب الف هل لظ ال ام امأو لظ هل ناکام عونمملا نآ ىلا فاسلا

 ىبأ نبا هلق روكذملا بهذلا : تلق . هعرتب ماف كلذ عمو « كش ريغب لظ الب هيف ةروصلا تناك يهب ىنلا هركذأ

 تيأرف « هتيب ىف ةكم لعاب وهو مسافلا ىلع تلخد لاق » نوع نبا نع هظفا و حيمص دنسب دمج نب مءاقلا نع ةبيش

 مومعب كلذ ىف كسع هنأ لهشح ذا « رظن الطاب !.هذم هن وک قالطا ىفف « ءاقئءااو سدخقلا رب واصت ايف ةلجح هتيب ىف

 ىلع جب ىناا راكنا لمج ةئأكو ءاشورفم وأ اقلعم نوک نأ نم معآ هنف « بوث ىف اقر الا  هلوق

 دنع هقرط ضبب ىف درو ام هدیژرو ۰ رادجلل ارتاس هنوك نمو اروصم ةنوك نم ابكرم روكذملا رتسلا قیلعت ةشناع

 بابلا تيدح وحن رکذف « ةشئاع ىلع تلغد د لات یا دلاخ نب ذیز نع راسب نب ديعس قب رط نم جرخاف < لسم

 « نیتداسو هنم انعطقف لاق . نيطلاو ةراجلا وكن تأ انمأی م هقا نأ : لاق و هكته یتح هيذخ » لاق نكسل

 « ةروص هيف تناک ولو نوتدملا بوثلا ةيواسي الف . روصاا پوثلاب رادجلا رتس هرک هنأ ىلع لدي اذهف ؛ ثيدحلا

 وهو « ةنامز لهآ لضفأ نم ناكو « ةنيدملا ءابقف دحأ ده نب مهار . رادجلا هب رتسي ال یذلا بوألا كلذكو

 ثيداحالا نيب عملا نكل « اهامعتسا زاجتسا ام ةلجحلا لثم ىف ةصخرلا مهف نأ الولف « ةقرقلا ثيدح ىور یذلا

 دقو . ابوصنم ناك ام ال « نبت ام كلذ نم هيف صخر ىذلا نأو . حوجرم بهذم ةنأ ىلع لس كلذ ىف ةدراولا

 لذ أطوت ىلا دئاسولاو ظسبلا ىف رب واصالا ىف نولوقب اوناك : لاق ةمركع نع بويأ قيرط نم ةبيش ىنأ نبا جرخأ

 هتئطو اب اسأب نوري الو « ابمن ليثاقلا نم بصن ام نوهركي اوناك : لاق ةمركع نع مصاع قيرط نمو . اه

 ضأب ال : اولا مهنأ میقرف ههبج نب ديعسو دلاع نب ةمركعو هللا دبع نب ملاسو نیریس نبا قيرط نمو . مادقالا



 ۳۸۹ 0۹۵۸ - ۵40۷ ثيدحلا

 رخآ ىف هلوَق ٠ لاجرلاو ريطلا لیثاغلا اف قفارلا ىلع هلكت ناك هنأ ةورع قب رط نمو . أطون تناك اذا ةدوصلاب

 رخآ تب د وهو ٠ و وصتلا ثيدح بقع هدروأ اذک ( دحاو ءانإ نم لي ىنلاو انآ لستفا تذکو ) ثیدحلا

 ةفص ىف ةهئاع ثيدح بقع هجرخاو « ةورع نع یرهرلا نع رخآ هجو نم ةزارطلا باتک ىف هدرفأ دق لقتسم

 كردمحلا عمس ىراخبلا نأكو 0 كانه هحرش مدقتو ۰ ةب ةورع نب ماشه نع كرابملا نب هللا دبع قيرط نم لسفلا

 راصتخالاب نثملا ف فرصتلا هتداع ةرثاك نأ عم اريصق نثملا نوكل كلذ رفتغاو وه اكهدروأف ةروملا هذه ىلع

 بسحب امإ لاسةغالا ركذ لاهلا ىضتقا وأ ؛ل-ةذملا باب ىف ناك كومردلا نأ لمتحم : ینامرکلا لاتو . راصتقالاو

 هرفب امإو لاوس

 روصلا ىلع دومقلا رك نم اپ - ۲

 امن اهنع هللا ضر ةشئاع نع » مساقلا نع عفان نع یر وج انقاكح لام نب جاجح ازم - ۷

 وذهام : لاق ؟ ”تبنذأ اذام هللا ىلإ بونا : تلقف "لخدب ملف باب هب ئبلا ماقف « ”ريواصت اهیف هفت رتشا

 ام اويحأ مهل لاقي « ةءاهقلا موي نوب ذمیر لا هذه بامصأ نإ : لاق . اهَدّسوتو اپلع سلجتا : تلق ؟ ةقرفلا

 « :روصلا هيف ايب لادنال ةكتاالملا ناو « مقلع

 ةحلط بأ نع » .هاخ نب رز نع ديعس نی رب نع ريك نع ٿيا انن ادح بيت شم - ۸

 مث : رسب لاق ةروص هيف انيب لخدنال ةکشاللا نإ : لاق هب هللا "لوسر "نإ : لاق هب هلا لوسر ربحاص
 : اس یلا جوز ةنوميم بيبر ىنالوحلا هللا ديبل تاقف «ةروص هيف رتس هبا ىلع اذاق « هاندنف یز یکتشا

 نا لاقو . « بوث ىف اقر الإ : لاق نيح "هعیست لأ: لل ”ديبع لاقف ؟ لوألا موب روصلا نع یز انربخت 1

 ل یبلا نع ةحلط وبأ هلل دز هل لح سس "4 دح و دم ثراحلا نا وه ور انربخأ : بهو

 « ةفأاع ثيدح لوالا : نیثیدح هيف ركذ . أطوت ام تناك ولو ىأ ( روصلا ىلع درعقلا هرک نم باب ) چوق

 انآ ةفئاع نع » مساقلا نع عفان نع كلام ةياور ىف ( ةدئاع نع ) هلوق . رغصم ءارلاو ميلا ( ةيري وج ) هلوق

 « هريغو زارقلا بطبض اذک فاق اهدعب ءارلا مضو ملا نوکسو نونلا حتفب ( ةقرع ) هلوق . نيباب دعب ىفأ سو , ةتربخأ

 ةمومضم ءارلاو ثالثلا تاكرحلا نونلا ىف ليقو « ءارلا رسكو اهرسكبو اضيأ نونلا مب تيكسلا نبا امطبضو

 مف ) هلوق ۰ اعلع سلب یا ةداسولا ةقرقلا ليقو « ضعب ىلا اهضمب فصي ین دئاسولا یم و ؛ قرامت عمجاو امزج

 هنم دافتسي (تفنذأ اذام هلوسر لاو هللا ىلا بوتأ ) هلوق . همچو ىف ةيهاركلا تفرعف هتياور ىف كلام داز (لخدي

 ام) لوق . ةتذخاؤم هب تلصح یذلا بنذلا صوصخ باتلارضحتسب | ناو الامجإ اباك بو'ذلا نم ةيوتلا زاوج

 هلوق ٠ ءاهياع دعقتل اهتيرتشا» كلام ةياود ىف (اهيلع سلجتل تلف) هلق . هذه لاب امد كلام ةياور ىف (ةقرفلا هذه

 نا » هيفو ( حلا روصلا هذه باحعأ نإ ) هلوق . اهدسوتت هلصأ ةلمبملا نيسلا ديدشتب و هلوأ حتفب ( اهدسوتو )

 اجا ىلرالا ةلمجا مدق اهو ؛ لوخدلا نم هعانتمال ةقباطملا ىه ةيناثلا ةلجاو ء روصلا هيف اتیپ لخدت ال بالما



 سابقا باتک - ۷۷ ۳۹°

 لممتسفا الا حنصل ال امال , اهلهعتسل لصاح وف امعل امل لص اذا ذعولا نال ء روصلا ذاخا نع رجرلاب اماهتها

 نأ نيب ريوصتلا ميرحت ىف قرف ال هنأ هنم دافتسی و « ديعولاب ىلوأ نوكسيف رشابم لمعتسلا و بیستم عناصا 6

 یثتسا نا الخ ۰ ةجوسنم وأ ةروقنم وأ ةشوقنم رأ ةن وهدم نوکن نأ نيب الو ۰ ال وأ لظ احل ةروصا نرکت

 اک هنأ ىلع لدي هلبق یذلا نال ضرامتلا هلبف ینلاو اذه ةدئاع یردح رهاظو ۰ ريوصتب سيل هنأ یعداو جسنلا

 راشآ دقو « الصأ هلممتسي مل هنأ ىلع لدب اذهو ؛ ةداسولا هنم تامعو عطق نأ دمإ ةروصلا هيف ىذلا رتسلا لمعتسا

 نوكي نأ زوجیف ةروصلا ىلع دوءقلا زاوج روصلا نم أطوب ام ذاخنا زاوج نم مرلب ال هاب اههنیب عملا ىلا فنصاا

 لمتح و « ديعب وهو هاکتالاو دوعقلا نيب ةقرفتلا یأر نوكي نأ زوج و « هيف ةروص الام ةداسولا نم لممتسا
 راص اذبلف اهتیه نع تجرف الثم ةروصلا طسو ىف عطقلا عفو رتسلا تعطف امل اهنأب نيثيدحلا نيب عمحي نأ اضيأ

 ىف جرحا ةزيرره ىبأ ثيدح ىف ىتأيس امو روصلا ضقن ىف هلبق بابلا ىف ىذلا ثيدحلا ميلا اذه ديؤيو « اهب قفتري

 ثيداحالا عيمج خسان بابلا ثيدح نأ یعداف رخآ اکلسم عملا ف ىدوادلا كلو . هدعب بابلا ىف هركذأس و « نغسلا
 ؛ لاهتحالاب تبي ال خسنلاو : تلق . خسانلا وه نوكيف خسفلا هلخدي الربخلاو ريخ ةناب جتحاو « ةصخرلا ىلع ةلادلا

 لوخد زاج مالا هنراق اذا بلا نأب نيتلا نبا هدرف هب جتحا اه امآو « خسنلا ىوعدل تفتلپ الف عملا نكمأ دقو

 هللا دبع نب ريكب ىنثدح » ثيللا نع دامح نب یسیع نع یاسناا ةاور ىف « رفصم ةدحوملاب (ريكب نع) هلق . هبف خلا
 نوکسو ةدحوملا منعإ (رس نء) هلوق . ثيللا نع مساقلا نب مشاهو دم نب جاجح نع دمحأ دنع اذكو « جشالا نبا

 دیز نع) هلق . قلا هدب ىف تضم دقو « ةثدح ديعس نب رسب نأ و ريكب نع ثراحلا نب ورمع ةاور ىف ؛ ةلمبملا

 یالوفا هللا ديبع ديعس نب رسب عمو هثدح ینېج دلاغ نب ديز نا » !ضي أ ورمع ةياور ىف « یناحصا) یم اوه (دلاخ نبا

 نايءبات دانسالا قو « روبشملا ىناحصلا .ىراصنالا لبس نب ديز وه (ةحاط یر هلوق ۰ « ةو مہم رجح ىف ناك یالا

 نم ةثالث هيف نوکب اهركذ ىتألا ةدابرلل یالوما هللا دیبع رع رسا ةياور لعو « قسن ىف نایباصو قس ىف
 اذك ( ةدوص هيف ) هلوق . هثدح ةحلط ابأ نأ ثرالا نب ورع ةياور ىف عفوو . نویندم مهاكو قسف ىف نيمبانلا

 هباب ىلع اذا و هلوق ىف اذکو « عملا ةغيصإ « روص » یلمتسلا الا هخياشم نع رذ ىبأ ةياور ىفو « اهريغو ةي ركل
 .رذ نا ةياور یو# یهو « ر واصت هيف رتب هتفب ىف نحت اذاف و ثراحلا نب ورعع ةياود ىف عقوو « ةروص هيف رتس

 نآ وه هلا ديبعو « ثراحلا نب ور ةياور هتنیب اک هدعم ناك ىذلا ىأ ( ینالوخلا هلل دییعا تاقف ) لوق

 هل سیلو « ابجوز نبا نكي مو اهلاوم نم ناكو هتبد تناك ال ةنوميم بيبر هل لافيو « دسأ نبا لاقيو دوسالا
 یهیمشکلا ةياود ىف (لرالا موب) هلو . نايثع نع هتياود ند ةالصا ىف مدقت رخآو ثيدحلا اذه ىوس ىراخبلا ىف
 هنا لاقف د ثراحلا نب ورم ةياور ىف ( بوث ىف اقر الإ : لاق ني هعمست ملأ هلل ديبع لاقف ) هو . «لوأ موي»

 نبا وه ورع یتربخآ بهو نبا لاتو ) هلوق ۰ « هرکذ دف ىلب : لاق . ال : تلق ؟ هتم الأ , بوث ىف اقر الا لاق
 هجو نم قاسنلا دنع عقوو , ةدئاز ةدئاف نم هساور ىف ام تفیب دقو . قلا .دب ىف هلم و هنأ مدقت ( ثراحلا

 هدو-هل دلاخ نب ذيز ىلع نمحرلا دبع نب ةللس وبأو انا تلخد » لات ایم نب ةديبع نع ديعس نب رسب نع رخآ

 لودر تمم م ديز لاقن , ثيدحلا ركذف « انقثادح سيلأ : ةلس وبأ لاقو « یواصآ امف نیتفرم هدنع اندجوف

 تناك ام بوثلا ىف مقرلا ءانثتساپ دارملا نأب ثيداحالا نيب عمم : ىوونلا لاق « بوث ىف اقر الإ : لوقب مع هقلا
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 ین یتیم اف زحل دق وعيوب
 هيلع له اک یا لبق كلذ نوكي نأ لمتحو . ها اهرحو رجشلا ةروصك حاورآلا تاوذ ريغ نم هيف ةروصلا

 ذاضتا ىف ام لصاح : ىبرعلا نبا لاقو « هيلي ىذلا بابلا ف هركذأسو نندلا بامصأ هجرخأ ىذلا ةريره ىبأ ثيدح
 لوق رهاظ ىلع اقلطم زوج لوالا : لاوقأ ةعبرأف اقر تناک ناو ء عاجالاب مرح ماسجأ تاذ تناك نا اهنآ روصلا

 ناک ناو زاج نهتم ام ناک نإ عبارلا ۰ حصالا وه اذهو لاق « زاج ءارجالا تفرفت وأ سارا تمطق نو مرح

 زج مل اقلعم

 ریواصتلا ىف ةالصلا ةیهارک ص - ۳
 رسنأ نع » بیبص نب زيزملا دبع انئدح ثراولا "دبع انئادح ةرسيم نب نارم اش - ۹

 . لازتال ناف « ىنع ىطيبأ : مینا احل لاقف « اهي باج هب ترق ةشئامل مارق ناك : لاق هنع هللا يضر

 < ىتالص ىف یل "ضرعت هاربواصت
 ؛ ديمس نبا وه ( ثراولا دبع ) هلق . ةدوصلا بايثلا ف ىأ ( ريواصتلا ىف ةالصلا ةيها رك باب ) هلوق

 ( یطیمآ ) هلوق ۰ اببرق مارقلا طبض مدقت ( اهتيب بناج هب ترتس ةدئامل مارق ناك) هلو . نويرصإ هلك دانسالاو
 ةشئاع ثيدح ىف عقوو 6 یلخشنن اا رظنا ىأ ءارلا رسكو هلرا حتفب ( ضرع ) هلوق ۰ هانعمو هنزو لی زا یا

 هجوو . ىع هي رخآ : لاقف « هيلا )می 2 ىلا ناكو ةوهس ىلا دودمم ريواصت هيف بوث اهل ناكابنأ سم دنع

 «دشآ سبللا ةلاح لب ابسبال وهو هبات اذكف هلباقم یهو لصلا یبلت تناكاذاروصلا نأ ثيدحلا نم ةجرتلا عازتنا

 ةيفنحلا نع لقنف . افالخ ةلأسملا ىف نآف « ةدارم تاللا وهو ةقباطملا لصحتف « ىلا » ینعع « ىن » نوک نأ لمتحيو

 ثيدحلا اذه نيب عملا لکشتسا دقو « سأرلا ةعوطقم وأ ةريغص تناكاذا ةروص امف ةرچ ىلا ةالصاا هرکت ال هنأ
 هعزل یتحالصأ روصلا رتسلا هيف ناك ىذا تيبلا لخدب مل يي هنأ ىلع لدي هنآل ةقرذلا ىف اضيأ ةشئاع ثيدحح نيبو

 « ةالصلا ةلاح ةروصلا هتيؤر نم ركذ ام لجأ نم هعزنب مآ نأ ىلا بوصنم وهو لصو هرفأ هنأ ىلع لدي اذهو

 ناک اذهو عاورالا تارذ بیم هر واصت تناک لوالا نأب عملا نکو . ةروص امن وک صوص# ضرعتي و

 دلاخ نب دیز ثیدح ىف هرب رق مدقت اک ناويحلا ريغ نم هرب واصت

 ةروص هيف تیپ "هک شال ”لخدنال باپ - ٤

 هيبأ نع اس نع دمع نب "رم ىنثدح لاق بهو نبا یندح لاق "نایاس نبی اشو - ۰
 هيلإ اكشف « هيقاف يب یبنا جرف « علي لا ل دتشا 'ىتح « هيلع ثارف « غ ین ليربج دمو د لاق

 < بلك الو ةروص هيف اديب ”لخدنال اإ : هل لاقف « دّجَو ام

 لاتو « ريواصتلا باب » ىف ةروصلاب دارملا ف ثحبلا مدقت ( ةر وص هيف اتيب ةكئالملا لخدت ال باب ) هلوق

 نوذختي منال رافكلاب هبشت دق اهذختم نال ةروصلا هيف ىذلا تيبلا کالا لخدتت | اما , مبفملا » ف ىظرقلا
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 نبا یا ( دم ن رمع ) هلوق . كلذا هل ارج هنيب لخدت لف كلذ کالا تمرکن اوقات موب ىف روصلا ١
 ( ب ىنلا ليربج دعو ) ی ۰ رمع نب هقا دبع نبا وهو هیبآ مع وه هخيش ملاسو « ردع نب هللا دبع نب دیز

 ةيااع تبدح قو « أطبأ ىأ ةثاكملاب ( هيلع ثارف ( وق . لسم هجرخآ ابن هبت أ» ةعاس ىف » ةشئاع تداز

 هدب نم اهاقل أف اصع هدي فو د ةشئاع ثيدح ىف ( مب ىنلا ىلع دتشا ىتح ) هلق . « ةنأي مو ةءاسلا كلت تءاجل د
 « اجاو حبصأ هلا » هیفو ةشئاع ثيدح وهن لم دنع ةنوميم ثیدح قو « هلحر الو هدعو هللا فلخ ام ؛ لاقو
 اتيب لخدن ال ان] : هل لاقف ) هئاطبإ نم ىأ ( دجو ام هيلا اكشف هیقلف ماگ ینلا جرغ ) هل ۱ اضقنم ىأ مجاب

 هريرس تحت بلک ورج اذاف تفنلا مث د هيفف منا ةشناع ثيدحو « راصتخا ثيدحلا اذه ىف ( بلک الو ةروص هيف

 : لاقف « ليريج ءاجل « جرخأف هب مآ مث . تيرد ام هللا ميأو : تلاقف ؟ بلک اذه لغد ىم ةفئاعاب : تلاقف

 , كلذ ىلع هموب لظف » ةنوميم ثیدح قو « كتيب ىف ناك ىذلا باك ءا ىنعنم : لاقف . تأت مف كل تلج یتدعاو
 هيف داذو « لیربج هيقل ىسمأ الف « ةناکم حضنف ءام هديب ذخأ مث ء جرخأف هب أف بلک ورج هسفن ىف عقو م

 فاتآ » هظفلو هنم اناس ما نابح ناو یذمرنلا هححصو نتسلا ىف ةر ره یا ثیدح و . بالكلا لتقي صالا

 . رتس مارق تيبلا ىف ناكو « ليئاممت بابلا ىلع ناک هنآ الإ تلخد نوكأ نأ ىنمنمي لف ةحرابلا كتينأ : لاقف ليربج

 رقسلاب مو « ةرجشلا ةثبهك ريصيف عطقي تيبلا باب ىلع ىذلا لاثملا سأرب رف « بلك تببلا ىف ناكو « ليام هيف
 قاسنلا ةياور فو « ب هلا لوسر لعفف « جرخيلف بلكلاب و « نآطوت نانذوبنم ناتداسو هنم لعجیاف عطقیلف

 حنت ىتلا ةروصلا نأ ىلا بهذ نم لوق حيجرت ثيدحلا اذه قو ء اطوت اطسب لعجت وأ اهسوءر عطقت نا امإ »
 اهناكسل ةنبتع ريغ وأ ةنهتم تناك ول امأف « ةنهتم ريغ ةعفترم انديه ىلع ةيقاب هين نوكست ىتلا ناكملا لود نم ةكئالملا
 نع دلا نب دیز ثيدح رهاظ : ىطرقلا لاقو « عانتما الف اهسأر عطقب وأ امفصن نم اممطقب امإ اديه نم تريغ
 رهاظو « بوثلا ىف اقر تناك نا ةروص هيف ىذلا تیبا لوخد نم عنتمت ال ئاللا نإ لبق ىضأملا ةحلط يأ

 وهو زاوجلا قلطم ىلع ةحلط نأ ثيدحو ةهاركلا ىلع ةشئاع ثيدح لمح ناب امهنب ممج و عنملا ةشئاع ثيدح

 لعأ ىلاعت هللاو « هنم ىلوأ ةريره ىبأ ثيدح هيلع لد ىذلا عملا نكل « نم عمج وهو : تلق . ةهاركلا ناني ال

 ةروص هيف تب لخدي مل نم تسيسساي - ۵

 ابن هللا یضر ةشئاع نع » دمع نب مساقلا نع فان نع كلام نع سم نب لا دبع از = ۱
 ملف ربابلا ىلع ماق لا ؛لوسر اهآر الف « ريواصت اهيف هر ترقشا اهنأ هتربخآ اهنأ هيي «یبلا جوز

 ؟ تبنذآ اذام « وسر ىلإو هللا ىلإ بوتآ هللا لوسراپ : تلاق «ةةيهاركلا هبجو ىف "تف رمف ٠ 'لغدتي
 باعا "نإ : 2 هللا لوسر لاقف ٠ اهدسوتو اهلع دمقتل اهیرتشا : تلاقف ؟ ةقرفلا هذه "لاپ ام :لاق

 رّوصلا هيف ىذلا تيل "نإ : لاقو . مقا ام اويحأ : مل لاقيو ةمايقلا موي ن وب دس رولا مله

 « ةكئاللا ةخدتال

 هرك نم باب » ىف هنابب مدقت دقو ةفرقلا ىف ةدتاع ثيدح هيف ركذ ( ةروص هيف اتيب لخدي مل نم باب ) هلوق
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 وبأ لاتو , هركي : رثكالا لاق . نابجو ةروصلا هيف ىذلا تيبلا لوخد قو : ىعفارلا لاق « ريواصتلا ىلع دوعقلا
 ناكو لاق ؛ لوخدلا عام ال اهزيلهد وأ ماملا رهاظ ىف ا رادلا لخادال رادلا رم ىف ةروصلا تناك ولف« مرحي : دمج

 ناو ىدرواملا ماکو رها صا قالطأ ةمقر : تلق . ةمركم ساجلا قو ةنهتع رماا ىف ةروصاا نأ هيف بسلا

 قرف ال امهريغو غابصلا

 زی < ني اک
 ر وصلا نما نم ساپ - ۹۹

 نع ةفيتج ىلأ نب نوع نع » ةبعش انئدح ردئغ ررفمج نب د ينثدح ىنثلا نب دمت از - ۲

 علو ¢ "يغب بک و « بلکرلا نو 6 ما نك نع 2 2 "ولا "نا : لاقف <l امالغ یرتشا هنأ ههبأ

 5 و و زر میس
 « روصللو « ةمشوتسملاو ةمماولاو 6 هلکو مو اب را لك أ

 « ةمشاولا باب د ىف هابب مدقت دقو ةفيحج ىلأ ثيدح هيف ركذ ( روصملا نمل نم باب ) هلوق

 خفانب سیلو « حورلا اهمف خفن نأ ةمايقلا موي فلک ةروص راوص نم بسا - ۷

 كلام نب سنأ نب فتا تعمس لاق دیمس انثدح ىلعألا هلبع ان دح دیل ولا نب شايع شو - ۳

 ادح "تسمه : لاقف لثس یتح « ترم یبلا رک ذي الو هاست مو سابع نبا دنع تنک و لاق ةدانف ثادح
 ۰ ی ی یک 2 ۲ ۳4 7 ۳ 1

 » خفادب سيلو 2 حور اپمف خفن نا همایقلا موب فالك اینها ىف ةروص ر وص نم : لوق هک

 تشيلو « ةجرت ريغإ « باب » ىسنلا كنع قود كثيدحلا ظفلب مجرت اذک (حلا ةررص روص نم بأب ) هلوق

 بليملا نع لقنو 0 لاطر نإ ىرج كلذ ىلعو لليعامسالا باور نم ةهجرتااو بايلا طااسو ؛ رک الا دو ةجراا

 خفنی نأ فلک نمو « ىلاعت هللا ةحر نم دامبالا ةذالا ىف نمللا : لاقف هلبق ىذلا بابلا ىف بابلا ثيدح لاخدا هیجوت
 نا وه لعالا فيغو 3 ةمجمملا نیشآ اب و ةا ادت! ابوه (شايع انثدحز هلوق 1 ةحرلا نم دعبأ دوق خفانب سا و حررلا

 (ةداتق ثدح كلام ù سأ نب رضنلا تعم ) هلوق ٠ نو رصإ هک دنسااو ؛ هب ورع ىبأ نيا وه دمعس ۽ لعالا دیع

 هعدسق ةداكق رضنلا ثدخ « اممتجا سنا نا رضنلاو ةدانق نأ قفناف ةداتقل ةمزالملا ريك ةن ورع یآ نب دیعس ناك

 ةيلوءفملا لع بصالاب ةداءو و « تب د حال ريوضلاو € هد هل دوم 1 هريغو لمتساا ةياور ف عقوو  هعم وهو لدورس

 هل وق مال ل اه وهو « ةداتق تدح لعافر رضنلل ريمضلا نأ ىلع عفرلاب موضعب هطيضر « رضنلا لعافلاو

 عج ادىم نأب ىراخيلا رەت مدقت دقو ؛ هددع رضح الو سايع نا نم حمسپ ' ةداق نالو e رضنلا تعم »و

 اهجرخأ سأأ نب رضالا نع ةدا:ق نع ديعس نع ثراحلا نب دلاخ ةياور ىف عقوو 6 دحاولا ثيدحلا اذه رضنلا نم

 هم" ناک دعس نوکب نآ لمتحا هظفح دلاخ ناك ناف كمل اإلا لصتم ف ديزملا نم « ةداتق نعود هلوقو ¢ ليعامسالا

 ريغ نم رضنلا نع ةداتق هب ثدح دقو ۲ نيهجولا ىلع هب هثدح ناكف هم هءهسف رضتلا قا مث رضنلا نع ةدأ:3 نم

 ( ب يلا رکذ الو هنولأسي مو ) هلق ۰ ةداتق نع یلاوتسدلا ماشه ةياور نم ىليعامسالا اهجرخأ دیمس قيرط

 ةياود نم ليعامسالا دذع كلذ نايب عقو دقو : ةنسلا نم ليلدلا رکذم نأ ريغ نم ىرتفلاب هن ولاي اع مې ىأ

 ىيرابلا من ۱۰ 60۰ -- م
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 لثس ىح ) هلق . < ی ینلا مهيتفي ايف رکذب مو مهيتفي و هن وتفتسی اولع م هظفا و دیعس نع یدع ىبأ نبا
 هارأ قارملا لهأ نم لجر هاتأ ىتح » هتياور یف دعس نع ىدع ىبأ نبا اهنيبو ؛ ةلأسملا مآ اذک ( تعم : لاقف

 يأ نب ديعس ةءاور نم عويبلا ىف مدقتو « تمس اذا : لاقف ؟ ىمأت اف ريواصتلا هذه روصأ ىنإ : لاقف اراجن

 : هم ید ةعنص نم یشیعم انآ ناسنا یا , سارع بأ اي : لاقف لچر هانا ذا سايع نبأ دنع تنک و لاق نسحلا

 نبا مهف ىذلا نكل « هيف حور ال ام ةروص لوانقیف مبمعتلا هرهاظو قاطآ اذك( ايندلا ف ةروص روص نم ) هلوق
 ال ام یئتساف « حورلا اهيف خفني نأ فلك , هلوق نم حاورالا تاوذ ةروصب صيصختاا ثيدحلا ةيقب نم سابع

 ناف» نسحلا بأ نب ديعس ةياور ىف ( خفانب سیل و حورلا اف خفني نأ ةمايقلا موي فاك) هلوق . رجشلاک هيف حور
 ىت> ) ىلاعت هلوق ىف اهامعتسا ريظن انه « ىتح د لامتساو « اديأ اف خفانب سیلو حورلا امف خفني ىتح هبذعي هللا

 فیلکت نم هنأ هرهاظ : قامرکلا لاق ؛ بارغلا بيشب ىتح اذك لعفأ ال : مطون اذکو ( طايخلا مس ىف لحلا جلي

 حبق نايبو هخيب وت ىف ةغل ايمو هاطاعت ناک امع هزت رابظاو هبیذمت لوط دصقلا اما كلذك سیل و « قاطي ال ام

 نم « نيروصملا باذع باب » ىف مدقت دقو « ام اد ابذءم نو يف كلذ هنکع ال ىأ « خفانب سيل » هوقو . هلمف

 ناف « لسلا قح ىف ديءولا اذه لكشتسا دقو « نم سا هنأو مقل ام اويحأ نيروصنلل لاقي ةنآ رمع نبا ثيدح

 هنم دشأ ديعولا اذهو « ةديدم ةدم ىلع ديلختلا لمح هدیظن دورو عم ةئسلا لهآ دنع عطقني ادع لئاقلا ديعو

 . صاختي مث اليوط انامز بذعز هنأ دارلا نأ لع لمع نأ حسی الف ؛ حورلا خفن رهو نکع ال مب أمهم ال

 عادترالا ىف غلبأ نوكيل رفاكلا باقعب دمعولاب دیدشلا رجزلا هب دارملا نأ ىلغ ثيدحلا ليوأت نیم هنأ باوجلاو

 لاسفا نأ ىلع هب لدتساو . هيف لاكش الف الحتسم هلمف نم امأو ء كاذب یصاما قح ىف اذهو « دارم ريغ هرهاظو
 مهضعب باجأ دقو . ةقيةح ىتااض سیا هللا ريغ نأ ىلع لدف « قلاخلاب هجشت نم ديعولا قوحلا ىلامت هلل ةقولخم دابعلا

 امأو ٠ رهوجب كلذ سيلو « ةئيملاو لكشلا رابتعاب قحال ديعولا نأب درو ؛ رهاوجلا قلخ ىلع عقو ديعولا نأب
 .ةرخالا نأ معز نم ىلع در « ةمايقلا موب فلك د هلرق قو . هتررق م ةصخرلا دروم دروف حورلا ىذ ريغ ءانثتسا

 امآ و , باقع وأ باو هيلع بترتي لمعب فیلکت رادب تسيل امن قلاب دارملا نأب بمجاو . فیلکت راد تسيل

 هدب ىف ةد ةديدحب هسفن لتق نم ه رخالا ثيدحلا ريظن وهو ؛ باذع هسفن ةئال عنتم؟ سيلف فياكتلا اذه لثم

 لع لهأ حلطصم ىلع نسح ايندلا ف لمعلاب فيلكا اضيأو . هعضوم ىف قأیسو « ةمايقلا موب هسفن امام

 5 مدقتام باوطاو < قاطر ال 0 فيلكتلا زاوج ىلع ةب لدتسا و . باذع وه ىذلا فياكتلا اذه فال 5 مالا

 هنأ قحلاو « ةداع قرخ هعوقو ىف ناك ناو نکع رب ۰ 22 ین ةزجعم درو دق داملا ىف حورلا خفنف اًضيأو

 .هيعس ةدايز عويبلا رغاوأ ف « ريراصتلا عیب باب » ىف مدقت دقو . عا هاو « مد اک فیکس ال جہت باطخ

 « ثيدحلا « رجشلا اذهب كيلمف عذصت نأ الإ تيبأ نإ كو » لجرلل لاق سابع نبا نأ هتياود ىف نسحلا ىبأ نا

 وأ خوشلا لقن و . رق وأ سم وأ رت نم هل حور ال ام ریوصت زاوج ىلع هب لدتساو . ةبارعإو هظفا طض عم

 رکذ امب حور هيف ام رودي نم بيذعت نم مزلب الو : تاق . اهدبع نم رافمكلا نم نا عذملاب اجو ىنب وجلا دمع

 » قلت قل بهذ نم ملظأ نمو » هلوقو « هللا قلخي نوهاضي نيذلا  هلوف مودع ناف هيف حور ال ام رب وصت زوج

 هتعدصت نییمدالا ةداع رج م ای هآ ةبج نم ینعلاب حور هيف ام ص ناف . هيف حور ال امو حور هيف ام لوانقي



 ۳۹۵ هوجو - 0۹۹4 ثيدحلا
 نود نم دجع 3 عنملا دک اتو 5 رمقلاو سلا ريوصت لثم ىف كلذ عنتمآ الثم راوثالا سرب مدا ترجو
 ر وصت زا وج سابع نبا بحاص دها# ديق دقو ؛ ريوصتلا عنم ف لصاا یه يا مانصاا ةروص ىهاضي ةناق هيأ
 نأب یواحطلا هدرو ٠ دماجم ريغ دحأ هلقب مل : ضايع لاق , حور هل اع هقحلأف رمثي ام و رمش ال اع رجشلا
 . السا هل حور ال ام ةحابإ ىلع كلذ لد شاع امل حورلا ىذ نم یمطعف ول ىلا ایسار عطق دع تح ا ۱, ةروصلا
 ثودح عم |ده ام نظأو 6 ىف ال رظن هيف سأرلا الإ هئاضعأ عیم# حدد هل ام روصت زوج نأ هتيضفو : تاق
 ةدهمشلا ركذ قو حور هلام ىلا ةراشا ةرذلا ركذ ىف ناف « ةريعش اوقلخيلو « ةرذ اوقلخيلف » هيفف ىضاملا ةريره ىبأ
 ةاكح ام ديد شتا اذه لباشو 5 هيلا ةراشالا عشت الف رمش الو هيف حود ال ام اما و ۰ لكؤي ام تيب ام ىلا ةراشا
 ضرالا ىلع ر وصلا ىف ىلوساملا هدرطو « سبلپ دق هال « عسنتم ال بوثلا ف ةروصلا جسن نأ ىنيوجلا دسحم وبا
 بما هذاضتا نمو لظ هل ام ر وصت زاوج نم ینثتسیو : یوونلا لاق . كلذ عیمج مرحت ىوونلا حح و . اهوحنو
 ٠' ىلاعت هللا ءاش نإ اهضاو بدالا باتك ىف كلذ ركذأسو : تأق . كلذ ىف ةصخرلا نم درو ال تالا

 ةبادلا ىلع فادترالا صاب ۸

 ورع نع باهش نا نع دیر نب سنوي نع "ناوفص 5 ان دح لاق ديعس ن ةي او - :

 تیک دق ةفيطق هيلع رفاك | ىلع راج ىلع "بکر للي هلا لوسر نأ امنع هللا یضر ديز نب ةماسأ نع »
 : « هءارو ةماسأ فدرأو

 هذه لاخد] تلكشتسا تنك دقو « هريغ هفلخ ةيادلا بک ار باكرإ ىأ ( ةبادلا ىلع فادنرالا باب ) هلوق
 لاتحا نأ ىلا راشاف فدشكتيف طوقسلا نم نمأي ال فدتر ىذلا نأ همجو نأ ىل رهظ م , سابللا بانک ىف مجارتلا
 ىلا رداببلف طقس اذاو  طوقساا نم فدهرا اذا فد راا ظافر مف ههدع لصالا ذا فادترالا نم عنع ال ط وقسلا

 ینامرکلا لاقو « لجرلا فلخ ةأرملا فادرا باب » ىف الا ةيفص ةصق ف سنآ ثيدح نم كلذ مرف تبقلت و « رتسلا
 رحشم نمأثلا كثردحلا ىف ةفيطقلا ظفلب جرصتلاو. ple نيبك ارلا صافشآ ددعت ناو ةيادلا نايا ىلع نواجلا ضرغلا

 وه ( اح لع بكر ) هلوق ٠ ىومالا ناورم نب كل دبع نب ديعس نب هللا دبع وه ( ناوفص وبأ ) هلوق . كاذب

 ةيعورشم ىف رهاظ وهو 0 قاقرلا ىف مث ناذتتسالا ىف دئسلا اذه ىأيو 6 ملعلا ىف هلصا مدقت لب وط فا دح نم فرط

 فادترالا

 ةبا دا ىلع ةئالثا بسإب - ٩
 هنا ”ىطر ٍسابع نا نع » ةهركع نع دلاخ انثدح عير نب ديزي ان دح لاق دادسم او - ۰

 « هقلغت -رخآو »دي نيب ادحاو لمغ « باطلا دبع ىنب ةي أ هلبقتسا کم ىبنلا مرهق ان: لاق امهنع
 ام كلذ ىف لصالاو « هدسب ىذلا بابلا ثيدح ىف ىلا ةدايزلا ىلا ريشي هنآك ( ةبادلا ىلع ةئالشا باب ) هلوق

 جرخأو ؛ قيعض نلرو € ةباد ىلع ةناللب بكر نأ 3 ها لوسر یچ 8 راج نھ «طس وألا » ف یا ربط هج رخا



 قابلا باتک - ۷ ۳۹۹
 ناذاز لسرم نم ةبيش ىبأ نبا جرخأو « نيل هدنس قو « نينثا قوف ةبادلا بكري ال » هعفر ديعس ىبَأ نع ىربطلا
 هيب أ نع ةدرب ىلأ قيرط نمو . « ثلاثلا نمل لک هللا لوسر ناف « كدحأ لرل : لاقف لب ىلع ةلالث یار د هنآ

 : لاقو كلذ لعاف نمل هنآ ذفنق نب رجابملا ثيدح نمو < هلثم هلوق ىمهثلا قيرط نمو .. هعفرب حرصب لو هوحت

 ةباد ىلع ةثالث متيأد اذا د لاق ىلع نه ىرطلا جرخأو . فيعض هدنسر ةبادلا ىلع ةثالثلا بكري نأ اهن دق انإ

 ىلع ةنالث ردب موي ناكو لاق دوعسم نبا نع ديج دن ب اضيأ ىربطلا هجرخأ ام هسکعو « مدحأ لزني ىتح موجراف

 ةرشع رشاع نوكأ نأ ىلابأ ام » لاق رع نبا نع ىعشلا قي رط نم اضيأ ةبيش ىبأ ناو یناربطلا جرخأو < ريع

 ام ىلع كلذ نع رجزلا ىف درو ام لمحيف : كلذ ىف ثيدحلا فلثغ نيب عمجي اذهبو « كلذ لمح تقاطأ اذا ةباد ىلع

 ءابلعلا بهاذمو انیهذم : ىوونلا لاق « ةلغبلاو ةقاذلاك «هسکع ىلع هسکعو , الدم راخاك ةقيظم ريغ ةءادلا تناك اذا

 . دساف وهو « اةلطم ميضعب نع هعنم ضایع ىضاقلا ىكحو . ةقيطم تناك اذا ةءادلا ىلع ةثالث بوكر زاوج ةفاك

 ىلع لوم زاوجلاو حملا ف قلطملا نم لوقخملا لب « ةقاطلا عم عنملاب الو ؛ رجعلا عم زاوجلاب دحأ حرضي مل : تاق

 ىف ( هبقتسا ) هلوق ۰ حتفلا ىف ىمي ( کم لي ینلا مدق ا ) لوق . ءاةنحلا ناربم نبا وه ( دلاع) هلوق . دیقلا

 نيتلا نبا لاقو « ةميلغ سايقااو شايق ريغ ىلع مالغ عج وهو ةلغ ريذصت ةيليغأو « هتلبقتسا » ییمشکلا ةياور

 بلطلا دبع ىلا مهفاضإو « ةيبيصأ هريظفو : لاق ةلغأب اوفطنب مل اونا ناو سايقلا لع ةلغأ اورنص مبنا
 دنع عقوو ٠ هذه دعب یا ةاورلا ىف امهرسف دق ( هفلخ رخآو هدب نيب ادحاو لمحل ) هلوق . هتيرذ نم مهنوكل ا

 یرخآ ةصق ىف كلذ هل عقوو « هتفان ىلع ابک ار ذئنيح ناك غیاب ةنآ سابع نا نع ةكيلم ىفأ نبا ةيارو ىف یناریطلا

 ب هللا لوسر ناک : لاق رفعج نب هللا دبع یئدح » ىلجعلا قرؤم قبرط نم یاسنلاو دواد وبأو سم اهجرخآ

 «ةنيدلاانلخد ىح « هفلخ رخالاو هيدي نيب اندحآ لمح ؛ نيسم اب وأ نسسحلاب و ىب قليف ءانب قلت رفس نم مدق اذإ
 کار ناك زا يلا نأ » یرخآ ةصق ىف عقوو . داهجلا رخاوأ ىف ىنعملا ىف رفمج نب هللا دیمل رخآ تيد مدقتو

 لب هللا ىنب تدق دقل د لاق موک الا نب ةلس ثيدح نم اضيأ لسم هجرخأ « ةئيدملا همودق دنع ءاببشلا هتلذب ىلع

  یالا ةديرب ثيدح ىف عقوو « هفلخ اذهو همادق اذه لب ىنلا ةرجح مهتاخدآ ىح ءایپشلا هتلذب نيسحلاو نسحلاو

 باب ىف هيلا ترشأ ىذلا عما ىوقي وهو . هفلخ ادحاو فدرأو رامخ له بكر هنا هدعب بابلا ىف هركذأس

 هيدي نيب مرغ ةبادلا بحاص له باپ - ۰

 هل نذأي نأ الإ « ةبادلا ردصب ىتحأ ةبادلا بحاص: مهضمب لاقو

 : لاقف م ركع دنع ةثالثلا رش کد و پویا انثدح رباهولا دبع انثدح راشب ن دمت شرح - +

 هيدي نيب لضفلاو هفاخ ق وأ هنلخ لضَقلاو هدي نيب م لح دقو لا لوسر ین : سابع نبا لاق

 ۲« ری مهيأ را داف

 نذأي نأ الإ ةبادلا ردصب قحأ ةبادلا بحاص : مهضمب لاقو « هدر نيب هريغ ةبادلا بحاص لمح باب ) هلوق

 ىنأ نبا هج رخآ یعشآ ره مولا شعبو . هدحو لعتداا نع رذ فال رهو « قسنلا دنع قيلعتلا اذه عبث )4



` ۹V ۱ ۵۹۹۷ - ۰۹۹1 ثيدحلا 

 نب نيس قیرط نم کالا و نابح نبا هححصو دمحأو ىذمرتلاو دواد وبآ هجرخأ اعوفرم كلذ ءاج دقو , هنع ةبيش
 هللا لوسد اب : لاقف راح هعمو لجر هءاج ذا یش یب هللا لوسر امي و لاق هب | نع ةديرب نب هللا دبع نع دفأو

 . اذسهو « بکر ف . كل هتامج دق : لاق : ىل هلعمت نأ الإ كاد ردصب قحا تنال : لاقف « لجرلا رخأتو « بكرا

 ةبيش یا نبا هجرخأ « هلسرأ هنلك- ةدر نب هللا دبع نع هتياور ىف دیهشلآ نم بيب> هنبب لبج نب ذاعم وه لجرلا

 ىلع لديا سارع نبا ثيدح لخدأف ةو ثب دح یعإ هدانسأ ضار ل ىراخيلا نأك : لاطب نبا لاق . هقب رط نم

 ن ناهعنلا ثا دح نم ادهاش هل تدجو دقو . هيلا ةراغالا ىلع رصتفا كلذلف , هطرش ىلع وه سیا : تلف ٠ هانعم

 باپلا فو . ةدايزلا هذه نودب دمس نب سيق تبدح نم دحأ جرخأو , ءانثتسالا ةدايز هيفو یناربعا هجرخآ ريشإ

 فرشلاو فرش هنآل هتباد ردصب قحأ لجرلا ناك اینا : ىب رملا نا لاق ؛ كلذ ىنممب ةفوقومو ةعوفرم یی داحآ ةدع
 فالخ ‹ رصق وأ لوط نمو ءطب وأ عارسإ نم دارأ هجو ىأ ىلعو ءاش ثيح ىثملا ىف اهفرصإ هنالو « كلاملا قح

 دق ل-جرلا نل رظف هيفو , ةبادلا مدقم ىلع بوكرلا ديرب « ىل هلمجت نا الإ » ةديرب ثيدح ىف هلوقو . كلاملا ريغ

 بلط هنأ دارملا ناب باب نأ نكمي و ؛ هل هلعچ هنأ ىلع لدف . مدقلا ف ىأ « بكرا هللا لوسر اي : هل لاقو رخأت

 قح ىف ىبرملا نبا هيلا راشأ اک دارآ فيك بوکرلا دب ةبادلا ف فرضتلل ريمضلا رأ , احرص هل هلم نا هنم
 رش ركذ ) هلوق ٠ كلذ لع برتر امو ةبادلا مدق» ىلع بوكرلا نم هلك ىل كقح لهجا لاق هن أكف « ةبادلا بحاص
 «رشألا , ىوخلا ةياور قو ؛ هلوأ فلأ ةدايزب « رشأ ء ىم مشكلا ةياود قو ىلءتسملل اذنك ( ةمركع دنع ةثالثلا
 «انريخأ نباو انريخأ اولا, هيفف «مالس نب هللا دبع ثيدح حرش ىف اهريرقت مدقت ةغل ىن فلآ ةدايزب رشأ امأف
 « رشلا نم یالم ىأ « ىرش نيعو « یءهرح سفن نم هللا, ذوعن د اضيأ اولةو « اهريثأ اهارضص » لالا ىف ءاجو

 دارملاو « ةثاملا بهاولاو هجولا نسلا : محلوق لثم ومف ماللا ةدايدب ةياورلا انآو .ىرفضو: رفضا لوف
 حتفب ( قلو هللا لور ىتأ ) هل ۰ اردان الا روصلا هذه ىلع لمعتسي ال ليضفتلا لمفأ نال رشلا رشالا ظفاب
 دبع نإ سابمأأ ادأو اه و هفاخ لضفلاو هيدي نيب مث لمح دقو . ءاج ىأ عنرلاب هقا لوسرو تأ نم ةرمهلا
 ةثلثمو فاق مو ؛ ىرارلا نم كش ( هفلخ م وأ ) هلق . ثيدحلا ىوار سابع نب هللا دبع اوخأو بلطملا

 . مون ةباحصلا ريغ عم یفلا دبع ظفاحلا هركذو . یناح وهو . ةيارر ىراخبلا ف هل سيا « رمع نزو
 تبث نإ : ىدوادلا لاقو . ةئالثلا رش هل ركحذ نم ىلع هب درب ةمركع مالك اذه ؟ ( ريخ مهيأ وأ رش مجأف )
 ىوعدو لاق « اذک < خلا هلخدب ال ربخلاو خسنلا هلخدي لمفلا نآل « هل اسان نوکی ر اذه ىلع مدق كلذ ىف را

 ىلوأ الوأ ىربطلا هيلا راشأ ىذلا مملاو . دعبلا ةباغ ىف انه خسنلا

 لجرا فلخ لجرلا نادرا اپ - ۱
 هللا یضر لج نب ذاعم نع كلام نب ”سنأ انثدح دا اشدح ماته انثدح اخ نب ةبذُه شو - ۷

 هللا لوسر كيبل : تاق «ذاعماب : لاقف لح را ةرخآ الإ هتيبو ىنيب سيل هلي ینلا فید انأ اب » لاق هنع
 «ذاعمأب : لاق مث اس راس مث . كيدم-و هلا لوسر "كيبل : تلق ذاماپ : لاق مث ةعاس راض مث . كيسو
 5 : لاق . عآ هوسرو لا : تلق ؟ هدابع ىلع هللا ق>ام یردت له : لاق . كي دسو هللا لوسر كيبا تاق
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 "لوسر كيبل : تلق . لبج نب ذاعماي : لاق م ةعاس راس مث . اش + اوکرشپ الو هردسی نأ هدابع ىلع هلل
 ردابملا ىح : لاق . لعأ هلوسرو لا : "تلق ؟ هوامف اذإ هللا لع دابملا "قام یرد له : لاقف ٠ كيدمسو هلا

 هحرشب لمحأ و , دابجلا ىف مدقن دقو لبج نب ذاعم ثيدح هيف ركذ ( لجرلا باخ لجرلا فادرآ باب ) هلو

 انه هنم هوصقملاو ‹ كانه حرشهلف اماث نثااو دنسلا اذهب هيف هركذ دنف قاقرلا باتک ةب قئاللاو ناکسلا اذه ىلع

 ىف ةماسأ ثيدح عم هذروب نأ هل ىغبفب ناك : لاقو ةمجرمت الب ءبابو لاطب نبا حرش ىف عقور ٠ حضاو فادرالانم

 بک ارلا فلخ بک ارلا فيدرلاو فدرلا « يب ىنلا فدر تشكو هلوقو ‹ هارج فرع دقو « فادترالا باب »

 بكر ىلصالا بكارلا لبق اذهلو ١ رجعلا وهز فدرلا ىلع بوكرلا نم هلصأو ؛ هرخؤم ءىش لک فددو ؛ ةنذأب

 هفدرأ نم ءامسأ هدنم نا درفأ دقو . كءارو هک را اذا هتفدرأو هءارو تيكراذا لجرلا تفدرو « ةيادلا ردص

 اسفن نينالث اوفلبف هفلخ وَ یا

 مرحم اذ لج رلا فل ةأرلا فادرإ اپ - ۲

 یا نب بي ا ةبعش ان دح دابع ن ی اندح حابص نب ديم 4 "نسما اش - ۸

 ةفيد را فإو « رخ نم ملا ولوسر عم انلبقأ : لاق هنع هللا ضر كلام نب سنآ ”ثسمس » لاق قاحسا
 : تاقف «ةقالا تّزع ذإ , لج هلا لوسر فید هللا ول وسر واسن شو ريس هو « ةحلط ىبأ

 وأ اند الف . ةا هللا لوسر بکرو لح را تددشف , كأ اهنإ : هني هللا لوسر لاقف « تلف « ةأرلل

 « نودماح انب ر « نودباع « نوبات « نوبیآ : لاق - هل ىأر

 ىلع مرح ىذ مبضعبلو لاحلا لع بملاو « رثك الا اذک ( مرحم اذ لجرلا فلخ ةأرملا فادرا باب ) هلوق
 قاو ‹ رييخ نم مب هقا لوسد عم انلبفآ ) هلوقق ٠ هدعب ام ركذي لف « لجرلا فاخ , ىلع نسنلا رصتفاو . ةفصلا

 هلعف و كلذ لات ىذلا نأ هرهاظو ةياورلا هذه ىن اذدك ( لحرلا تددشف « كمآ ابا : ب هللا لور لاقف یلرف
 نأو ةحلط وأ كلذ لعن ینلا نأ هيفو قحص] نآ نب یم نع رخآ هجو نم داهجلا رخاوأ ىف مدقت دقر ؛ سنآ وه

 5 هقلحا ر ىلع اهفدرب ةيفص ب ینلا عمو ةحلط با و وه لبقا » هنأ هظفلو می هقا لوسد « ةأرملا , لاق ىدلا

 : لاقف هريعب نع محتقا لاق هبسحآ ةحلط ابأ ناو ۰ ةأرملاو لِي ىنلا عرصف ةباهلا ترثع قيرطلا ضعیپ ناك املف

 قل أف اهدصق دصقف هبجو ىلع ةيوث ةحلط وبأ لاق . ةأرملا كيلع نكلو ءال : لاق ؟ ءىش نم كباصأ له هللا ىن ا
 لوسرو د اضيأ قسإ بأ نب يحم نع یرخآ قو . ثيدحلا « ايك رف امهتلحار ىلع امل دشف ةا لا تساقف« ايرلع ديوث
 نيدقي رطلا نيتاه نم دافتسيف . هوحن هقاسف « هتقان ترثعف « ىح كنب ةيفص فدرأ دقو هتلحار ىلع م ها
 نب ىحي ىلع هيف فالتخالاو « سنأ ال ةحاط وبآ وه رکذ ام كلذ ريغو لحرلا دش لوت ىذلا نأو . ةأرملا ةيمسآ
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 ام هثع امهالك لضفملا نب رشب و ثراولا دبع لاقر « بابلا اذه ىف ام هنع ةبعش لاقف ؛ سنأ نع ةياور قعإ أ
 . دحأو دارفنا نم ىلوأ نیا قافتاو دحاو نودا جرخمو ةدحا و ةصقلا ناف دمتعلا وهو ؛ داهجلا ىف هيلا ترشأ
 اذا ةيبنجالا ةأرملا كرادتب نأ لجرلل سأب ال هلأ ثيدحلا فو . اذ, لاكشالا عفتري دقف ٠ لها هللاو « كلذ نم ءىش ىلع ةحلط ابآ هع دعاي نأ عنتع ال ناك ناو : سآلا كلذ ىطاعآ نع رغصإ كاذ ذا ناك انآ نا اس الو
 ماع ىشخي اء صلختلا ىلع اهنیعیف طقست تداك وأ تطقس

 'ىرخألا ىلع لجعرلا مضوو : ءاقلتسالا باپ - ۱۳

 هع نع می نب دابع نع » باهش نیا انث"دح دعس نب مه ربا اید سنو نب دجا شرو - 0٩
 » 'ىرخألا ىلع هیلجر یدحا عفار دحسملا ىف مجاب رالي ىبلا صبا هنآ

 نأ ةيج نم سابللا بانک ىف ةجرتلا هذه لوخد هجو ( یرخالا ىلع لجرلا عضوو هاقلتسالا باب ) هلوق
 راشأ هنانکف « ظفحتب ال مئانلاو ٠ مونلا ىعدتسي ءاقلتسالا ايس الو ٠ فادکنالا نم نمأي ال كلذ لعفي یالا
 نب هللا دبع وهو همع نع میت نب دابع ثيدح هيف رکذو . فذکنپ الثل ظفحتي نأ هل ىغبني كلذ لمف نم نأ ىلا
 لعق ناک ركب ابآ ناو هثيدحلا رخآ ىف هتياود ىف لیعاعالا دنع دازو « 2 ینا لعف نم كلذ توبث هيفو ؛ دز
 نيقلتسإ ال » هعفر راج ثيدح نم م هجرخأ اما وهو , كلذ نع ىهلأ هدنع تبث مل هنأكو « نایعو رعو كلذ
 باتک ىف فوتسم هحرش قاسو اعوسنم هار هنكل تبث وأ « یرخالا ىلع هیلجر یدح] عضو م کیا
 ىلاعت هقا ءاش نا ناذگنسالا

 اهنم قاعملا « اثیدح نرشعو نياثاو تبدح یئام ىلع ةهونراا ثب داحالا نم ساپللا باتک لمّتشا : ( ةماغ )
 صااغاو ابدح نونام و نانثاو ةئام ین ايفو هيف ام رركملا ؛ ةلوصوم ةيقبلاو اثبدح نومبرآ و ةتس ههشآ امو
 كل دجحو « رانلا ىف را زالا نم نیبمکسا نم لفسأ ام و ةريره یا ثردح یوس ابحي رفت ىلع لسم هقفاو « نوءبرأ
 لبرج دعو ىف رع نبا ثیدحو , روصلا ضقأ ىف ةكئاع كيدححو ۰ « نمشل الد هثیدحو ۰ ةلصاولا نعل ىف ةريره ینآ ثيدحو ؛ « بیطا درب ال ناك » سأأ ثیدحو ٠ ملھ یا رمش ىف ةل- ما ثيدحو ؛ ريرحلا سبا ىف ريبإلا
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 ١ - انس هيتدإاوب ”ناسنإلا اهيضو ) ىلاعت هللا لوقو ؛ ةلّصلاو را إب (
 "ینبیشلا و رم ابا ”تممس لاف ىنربخأ رازي ن دیلولا : لاق ”ةبمش انن دح ديل وا وبأ اتم = ۰

 ةيغأ لمعلا یآ : هد یبنا ”تلأس ؛ لاق هللا دبع راد ىلإ هدیب اموأو بقا هذه تحاصر لوق

 دما : لاق ؟ یا مث : لاق ٠ نیل رب مث :لاق ؟ یا مع: لا ةو ىلع ةالصلا : لاق ؟ لجو زع هللا ىلإ
 « قّدازا هتذزسا ولو "نهب ىنثدح لاق ء ہللا ليبس ىف

 انیصوو : ىلاعتو ةناحبس ها لوقو ؛ ةلصلاو رلا باب) هلوق ٠ (بدالا باتک ۔ میحرلا نحرا هقا مسب) وق
 ىلع نسنلا رصتقاو « ةلمسبلا ممشهبو ةلصلاو رلا ظفا ممضعإ فذحو ۰ شکال اذک ( انسح ةيدلاوب ناسنالا
 انیصوو ر) امت هللا لوق ىف هاچ ام باب < یراخبلا درفملا بدالا و لوأ ىف عقوو . خلا ةلصلاو ربا باتک هلوق
 راثآلا م ليلقهيفو حيحصلا ىف ا» ىلع ةدئاز ثيداحأ ىلع لمتدي درفلا بدالا باتکو ( انسح هيدلاوب ناسنالا
 مراکسع ذخالا هناب هنع مضرب ربعو ءالعقو الوق دمع ام لامعتسا بدالاو . ۴ ناف ريثك وهو , ةفوقوم ا
 نم ذوخأم ةنا ليقو . كنود نمي قفرلاو « كقوف نم ميظعت وه ليقو ؛ تانسحتسلا عم فوفولا ليفو ؛ قالخالا
 قو توبكنملا ىف ظفللا اذبب تعقو ةيآلا هذهو « هيلا ىعدي هنال كلذب ىم « مامطلا ىلا ةوعدلا یهو ةبدأملا
 تازن نامقل ىف ىلا لا هذه نأ ریسفتلا لهأ ركذ : لاطإ نبا لاقو « توبكتعلا ىف ىنا انه دارملا نكل فاقحالا
 نع دعس نی بعصم قيرط نم لسم جرخأ دقو ‹ كاذك سیل و نامقل ىف ىلا اهنإ لاق اذك ء صاقو ىبأ نب دغس ىف
 , كمأ انأف ؛ كيدلاوب كاصوأ هللا نا تعز : تلاق . هنيدب رفکی ىتح ادبأ هماکت ال : دمس ما تفلح لات هيبأ
 الف لع هب كل سيل ام ىب كرشن نأ ىلع كادهاج ناو . انسح هيدلاوب ناسفالا انيصوو ) كتازنف ءاذهي كمآ انأو
 نإو إل توبكتملا ةيآ ىف ناف « ةيآ ىلا ةيآ نم لاقتنا هيفو ؛ هدنع عقو اذك ( ةورمم ايندلا ىف امهيحاصو ' امبمطت
 ىلع كادهاج ناو ) هلوق دعب هدنع روكذملاو ( مكمجرم ىلا  امبمطت الف لع هب كل سيل ام ىف كرشتل كادهاج
 لاقي مل نکل دحأ دنع هلثمو « طقف ( ةيألا انسح ) هلوق ىلا یذمرتا دنع مقو دقو . نامقل ىن وه امنا خا
 اب غلب ىتح ارو - نهو ىلع انهو همآ هتلمح هيدلاوب ناسل الا انيصوو )دمال ی رخآ ىف عقوو « « ةيألا د
 اتناك امم نیتبالا نأ ىل ربظب و « نامقا ةبآ نم هلوأو تورکشعلا ةيآ ىف وه اما ريخالا ردقلا اذهو (نولمعت منک
 ةلمهملا حتفب - ةنح صاقو ىنأ نب دعس ما مساو . ملعأ هقلاو « ةاورلا ضمب ىلع امهضعب طقسف نیتتپا لصألا ىف
 نم ءىش ىف رآ مو ةيما نب برح نب نايفس ىبأ مع ةنبا یهو « ةيمأ نب نایفس تنب - نون اهدعب میل نوكسو

 نيد ىف ادینم 4 احرش ترمهنو ۰ جرو ةيانمي ةيفلسلا 3 هبطفا هترصن دقو (۱)
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 كرشلاب !نمأ اذا الا ء نيرفاك اناک ولو امهتءاطب سالاو نیدلاولاب ةيصولا ةيآلا تضتقاو . هملسا اهثأ رابخألا

 لاق ) هلوق . امهريب مالا نم « بابلا ثيدح ىف اذكو < اهريغ ىف لمجأ ام نایب امضف « كلذ ىف امهتيصعم بجتف

 عقوو « اريثك هلمعتسب ةبعش ناكو « زئاج وهو ةخيصلا ىلع ىوارلا مما مدقت نم وه ( یرخآ رازع نب ديلولا
 .دلا هقو ثيدحلا دئاوف نم ريك عم ةالصلا لئاوأ ىف مدقت اذكو « هلوأ.ىف مالو فلأ ةدابزب «راريملا » مهضمبل
 ىر, هلعفي یذلا نأ ىتاثلاو , دیفلا عفن ىلا ةدمتلا امهدحأ : نيجو لمتحي داملا ىلع ربا دقت : نيتلا نبا لاقو
 سيل لوألاو : تلق . هيف ةليضفلا تابث) ىلع همدف « هنم لضنأ هريغ نأ یرب هناکف « امهلطف ىلع ةأفاكسم هنأ
 دابجلا نع ىبنلا توبثل داهجلا ىف امهناذثتسا نيدلاولا رب نم ذا « هيلع داملا ففوتل مدق هلأ لمتحيو « مضاوي

 ۱ ابیرق ىتأي اك امهنذا ريغب

 ىبأ نع » ةعرثز ىلأ نع ةم ريش نب عاقمقلا نب ةرامع نع ارب رج انئدح ديعس عب بیت اشو - هولا

 : لاق ؟ یتباسص نسي قحأ نم « هلا كوسراي : لاقف متلي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج : لاق هنع فا یضر ةريره

 < كوبأ "من لاق ؟ نم من : لاق . كد لاق ؟ نم مث: : لاق , كش : لاق ؟ نم مث : لاق . كمأ

 ثم . . ةعرثز وبأ اندح : بويأ نب ئحو ةم ریش "نبا لاقو
 هلوق ۰ اضيأ ةيحاصملا وهو « ین, ناردصم ةباحملاو ةبحصلا ( ةبحصلا نسحب سانلا قحأ نم باب ) هلوق

 ةدحوم اماب ءارلاو ةمجعملا ماب ( ةمربش ۸ عاقعقلا نب ةرامع) لوق . ديما ديع نا وه ( ر رج انثدح )

 ةدايزب « ةمريش نباو عاق قلا نب ةرامع نم» لمتسلاو وخلا نع رذ فال اذكو نسنلا دنع عقوو رثكالل اذك
 قب راع نم ىليعامسالا هج رخأ دقو ةرابع ةءاور بةع فنصلا ابةلع دق ةمرعش نبا ةءاور ناف ابنذح با'رصلاو واو

 نوكسو ةلءمملا حتفب ةديح نب ةيواعم هنأ لمتح ( لجر ءاج ) هلو . بسح ةرامع نع ريرج نع برح نب ريهز
 هللا لوسر اب : تاق لاق » هثيدح نم «درفملا بدالا م ىف فاصلا جرخأ دقف , یکح نر زه دج وهو « ةينااتحتلا

 ساناا قحأ نم هللأ لوسداي : لاقف ) هلوق ۰ یدذهرتااو دواد وآ هجرخآ و ۰ كثردحلا € كيأ : لاو ؟ رآ نم

 ةرابع نع كيرش ةبا ور ىف هدنهو « ةبحصا نیس و لسم دند ةرامع نع لمضف نب دم ةياور ىف ؟ ( یب ات نسحب

 هجام نبا هجرخأ دقو , نابنتل كيبأو معن لاقف ه دازو « ر وج ةءاور لثم لاق ةعرز ىنأ نع اعيمج ةمربش ناو

 قيرط نم دحآ هجرخأو « حیحش حيحص تنأو قدصت نأ ةقدصلا لضفأ » ثيدح هيف دازر الوطم هجولا اذه نم

 لدب ءهللاو معن لاقف ١ ظفلب ةخسنلا ىف هتدج وو « ةبحص ىنم سانلا قحأب ىنئبن قا لوسراي » هلوأ ىف لاقف كيرش
 « مالکلا تیبثت ةدارال یرجت ةلک یه ااو مسقلا ب دصقي | , كبأ و » هلوقو « تفحضت ابلعلف « كيبأو »
 لاق . كمآ مث : لاق ؟ نم مث : لاق . كمأ : لاق ) هلوق . ءابالاب فلحلا نع ىبناا لبق عفو كلذ نوكي نأ لمتحو
 دنعو هجولا اذه نم لسم دنع عقوو عفرلاب عيمجلل اذك ( كربأ : لا ؟ نم مث : لاق . كمأ مث : لاق ؟ نم مث

 لع ىناثلا جرج و رهاظ لوالاو «كابا 9 هرخآ فو 6 بصللاب رخآ هچو نم « درفلا بدالا » ىف فئصلا

 يوابلا جا 9 ۱۰ جاما م
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 اثالث مالا رارکت عفو اذكهو « هيلع هينأس اك « درفلا بدالا » ىف فتملا دنع ام رص عقوو . لمف رامضإ

 عقو اذكو كابآ رب : لاقف ةعبارلا داع مثو هظفلو بوي أ نب ىع ةياورلا ىف كاذب حرضو « ةعبارلا ف بالا ركذو

 هعفر ةمالس ین شادخ ثيدح سم دهاش هو «برقالف برقألا د مث هرخآ ىف دازو ميكح نب رب ةياور ىف

 ,هیلپ ىذلا هالوع !ءرما ىضوأ « هيبأب اهرما ىصوأ , همای اءرما ىصوأ « هماب ۱سا ىصوأ ‹همأب اما ضوأ و

 لاثمأ ال مالا نوكي نأ. مه : لاطب نا لاو ٠ الا و هجام نا هجرخآ ۳ ة ذوب ىذأ هيف هيلع ناک ناو

 كداشن م ء اهب قشت و مالا اهب درفنت هذپف « عاضرلا مث عضولا مث للا ةبوعصا كلذ ناكو : لاق « بلا نم باللام

 نهو ىلع انهو هما هتل هيدلاوب ناسنالا انيصوو  یلاعت هلوق ىف كلذ ىلا ةراشإلا تمقو دقو ء ةيبرتلا ف بالا

 قحتست مالا نأ دارملا : ىطرقلا لاق . ةئالثلا رومالاب مالا صخو < ةءاصولا ىف امبنیب یوسف < نيمع ین هلاصفو

 نأ ىلا رولا بهذو : ضايع لاقو . 2>ارلا دنع بالا قح ىلع كلذ ىف مدقتو « ربلا نم رفوالا ظحلا دلولا ىلع

 یا ىلا : تاق . لرالا باوصلاو كلام نع ممض») هلقنو « ءاوس اهر نوکی لبقو « بالا لع ربا ىف لطفا مآلا

 كلام نع لوقاملاو « رظن هيفو ربلا ىف مآلا ليضفت ىلع عامجالا ىماحملا ثراحلا لقت نكل « ةيمفاشأا ضعب بهذ

 كمأ صعت الو كابأ عطأ : لاق « ىأ ىنتمنف ىنأ ىنلط كلام لع : لات لاطب نبا هركذ دقف كلذ ىف احيرص سيل

 لثسو لاق « ةضارب كلذ ىلع ةلالدلا تيلو لاق اذك <« .اوس امه رب ىرب هنأ ىلع لدي اذه لاطب نا لات

 هيف مالا ركذ رركمتي مل ىلا قيرطلا ىلا دیشب اذهو , ربا یئاث اهل ناز كمأ عطأ : لاقف اهنیمب ةلأسملا نع ىنعي ثا

 ىف كلذک عقوو « بابلا ىف ملم دنع عاةعقلا نب ةرامع نع ليضف نب دم ةياور ىف كلذك عفو دقو . نيتم الا

 هظفل و ك احلا هو هجام ناو دحأ و « درفلا بدالا » ىف فدصملا هجرخأ ايف برك یدعم نب مادقلا ثيدح

 برقآلاب مكيصوب مث , عنابآب کیصوب مث , کنارم, کیصوب مث متابمأب ميصوب_ مث , كتابمأب كيصوب هقا نإ »د

 ظفلب سم دنع ةروكذملا ليضف نب دم ةياور رخآ ىف اذكو  مدقت اک ميكح نب ربي ثيدح ىف عقو اذكو « برقألاف

 هللا لوسد ىلا تيتا » ةالثم امد ب ميما نوكسو ءارلا رک ةثمر ىنأ ثيدح ینو « كانداف كاندأ مو

 بارصأ دنع هلصأو , اذکم کاملا هجرخا « كاندأ كاندأ مث « كاعأو كتخا مث , كابا و كمأ ء لوق هتعمسف

 «خالاو دجلا ىف ءاملعلا ضمب ددر” : ضايص لاق . رابا ىلا برقا وئدلاب دارلاو  نابح ناو دحأو ةثالثلا نتسلا

 نم ىلع نيوباب ىلدأ نم مدقي مث , خآلا مث دجاا مدقب : اولا « ةيمفاشلا مزج هب و : تلق . دجلا ميدقت ىلع رنک لاو

 « تابصعلا رئاس مث ء مرجع سبل نم ىلع مراحنا مهنه مدقيو ؛ محرلا ىوذ نم ةبارقلا مدقت مث « دحارب ىلدأ

 نكعيال ثيح بیتا نأ ىلا لاطب نبا راشأو . دعب هک ىلع مالكا ىتأيسو . راجا مث  ءالولا مث ةرهاصملا مث

 قاسنلاو دحأ هجرخأ ام وهو < اقلطم ربا ىف مالا میدقت ىلع لدبام ءاجو « حضاو وهو ةدحاو ةعفد ربا لاصيإ

 ؟ لجرلا ىلعف تلف . ابجوز : لاق ؟ةأرملا ىلع اقح مظعأ ضانلا ىأ قي ىنلا تل أس ةشئاع ثيدح نم کام ا هححصو

 تا ‹ ها لوسراب ؛ تلاق ةأ ما نأ » هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع ثيدح مالا ميدقت ديؤي و « هما : لاق

 تفأ : لاقف « ىتم هعرتب نأ دارأو یقلط هابأ ناو « ءاوح هل ىرجحو « ءاقس هل ىبدثو « ءاعو هل ینطب ناك اذه یبا

 دوم لا ىف اهب هصاصتخاب هب اهصاصتخال تلصوتف . دواد رباو کاملا هجرخأ اذک « ىعيكنت ملام هب قحأ

 روپشلا هيةفلا هللا دبع ومف ةمربش نا امأ (هلثم ةءرز وبأ انثدح بوب أ نب یو ةءربش نبا لاقو هلوق ٠ ةثالثلا
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 لاق «درفلا بدالا د ف فلولا ایلصو هذه هقررطو « لبق روك ذملا عاقعقلا نب ةرامع مع نبا وهو ) ىقوكلا

 هقا لوسد اي ليف « ظفلب ركذف « ةعرز ابأ تمس ةمربش نا نع دلا نب بيهو انئدح برح نب ناجلس انثدحو :

 ورم نب ةهوز نآ ديفح وبف بوبأ نب یک امأو لسم قايس لع نکلا ر وا

 « درفملا بدالا » ىف اضيأ فلولا اباصو هذه هقيرطو « ىرب رجلا هل لاقب اذطو ثيدحلا اذه ىف هخيش ر رج نبا

 لجد یتا, ظفلب هرکذف « ةعرز وبأ انثدح بويأ نب ىع انأبنأ د كرابملا نبا وههللا دبع قيرط نم امهالك دمحأو
 «كرابملا نبال ةلصلاو ملا باتک » ىف وه اذكو ثيدحلا « داع مث كمأ رب : لاقف ؟ یترمأت ام : لاقف يق ىنلا ىلا
 بالا ىلع ربلا ىف ةمدقم مالا نأ ىلع عامجالا ىساحلا لقنر

 نيوبألا نذاب الإ ”لهاجمال یا - ۳

 رريثك بد انث دحو لاق . ع بيبح انثدح الاق ةبعش و نايفس نع یحم انثدح دسم او - ۷

 : لاق . دهاجأ : مینا لجر لاق : لاق ورم نب هللا دبع نع » سابعلا ىبأ نع بيبح نع ”نايفس ان ربخآ

 « دهاجف امبيفف : لاق . من : لاق ؟ ناوبأ كا

 « دابجلا بات یف هحرش مدقت دقو ورع نب هللا دبع ثيدح هيف ركذ ( نیما نذاب ال] هاج ال باب ) هزوق

 داپلا ىف كانه هل مجرتو ؛ ىروثلا وه نيقيرطلا ف نايفسو ؛ یباث ىبأ نإ بهبح وه دنسلا ىف روکذلا بيبحو
 مت : لاق ؟ كاوبأ نیلاب له يي ىنلا هل لاقف لجر رجاه د ديعس ىبأ ثيدح نم دمحأ دنع عقوو « نی والا نذاب
 ناك نإ ىأ « دهاخ امہفف » هلوقو « اهرف الإ و كل انذا ناف. امم ذاتساف حجرا : لاق . ال : لاق ؟ كل انذآ : لاق

 ودعلا لاتف ماقم كل موقي كلذ ناف « املا ناسحالاو امهر, ىف كدبج غلب اف ناوبأ كل

e 4هب هاو لسا + تسي ال اإ  

 دبع نع » نمرلا دبع نب ديم نع هيب نع دعس نب میهار ۱۵ د لاق 7 ساو نب ةدحأ اشو 04۷۳

 لب . هيدلاو لجرا نمای نأ ربابكلا ربك نم نإ : : و هلل لوسر لاق : لاق امهنء هللا هنر ورم نب

 6 هئا بسيف هم E 6 هاب بسيف لجرا اب نأ" لج رلا تھ : لاف ؟ هيدفاو لج لا نمای فو 1 هللا لوسراي

 نأ رئابكلا ريكأ نم نا ) ےل ۰ كلذ ىلا ببستيال ىأ ء امهدحآ الو ىأ (ةيدلاو لجرلا بسب ال باب) هلوق

 ناو ‹ قوقعلا دارفأ نم درف انه روكذملاو , رئابكلا ريك أ ىف قوقملا دع باب دعب فٌأیس ( ةدلاو لجرلا نعلپ

 ةراشإ نمللا ظفلب هقاسو بسلا ظفلب مجرتو , دشأ هنعلب حيرصتلاف رئاوكسلا ربك أ نم دلاولا نعل ىلا ببستلا ناك

 ضامع نب ةورع قرط نم « درفلآ پدالا د ف وهو هقرط ضب ىف اضيأ عقو دقو « ت ثيدحلا ةت ىف و ىف مقو ام ىلا

 بدالا 0 ف فنصلا هجرخأ دار ۾ هدلاو لل جرلا ب بسا ن نأ هللا دی رئابكسلا نهود لوقي ورم نإ هللا دبع عمس

 رئابكلا نم د ظفاب مهار تب دعم نع امهالك دأملا نب لب رب قار ط نم 0 ىروألا | نايفس قبرط نم € درفلا

 ؟(هیدلا و لجرلا نملي فيكو هلأ لوسراب ليق) هلوق ۰ 6 هیدلاو لجرلا مش نأ ر فنصاا ةءباور قو € لجرلا مش حس

 بلغالا ىف هسفاب بسلا طاحت مل ناو هنأ پا وجلا ىف نیبف « كلذ یاب میقتسلا عیطلا نال « لئاسأ نم داعنسا وه



 بذألا پاتک - ۸ €

 عئارتلا دس ف لصأ ثيدحلا اذه لاطب نبأ لاق . اريثثك دعوقو نكي اعوھو هيف ببسنلا هنم عقب دق نكل رثك لا

 ثيدحلا اذ-ه ىف لصالاو , مرحي ام ىلا دصقي مل ناو لعفلا كلذ هيلع مرح مرح ىلا هلعف لآ نم نأ هنم ذخؤيو

 نم ريرحلا بوثلا عیب عئم ىدررأملا هنم طينتساو . ةيآلا ) هقأ نود نم نوصد نذلا اوست الو ) ىلاعت هلوق

 لاقو 3 ارخ هذختب هنآ ققح نم ريصملاو ۰ ةشحافلا هب لعفي هنأ ققحتب نم دمالا مالغلاو ) هسیلب ةنأ قفحتي

 لجرلا ابأ بسي ىذلا نال بلاغلاب لمعلا هيفو . نبوبالا قح مظع ىلع ليلد هيف : ةرمج ىبأ نب د وبأ خيشلا

 هخيشا بلاطلا ةمجارم هيفو . هلوق وحاب هيج نأ بلاغلا نکل « لعفي ال نأ زوج و هابأ رخآلا بسپ نأ زوج

 عضولا لصأب عرفلا لضفي لصالا نأ هيفو , ايبرق هيف ثحبلا ىتأيسو رئابكلا تابثإ هيفو . هيلع لكشب ام هلوقي اف
 ۱ تافصلا ضعبب عرفلا هلضف ولو

 هيدلاو 7 نم و ةباجإ اإ بم 0

 نا نع « عفان فقربخأ لاق ٌةبقع س ميمادبإ ی ”ليعامسإ الح لاق حس فا ی دلش شرح - ۷

 « لبجلا ىف راغ ىلإ اولاف « رطلا مذخآ نوای رفن ”ةثالث اهب : لاق هالي لل لوسر نع مپ هللا ضر رم

 ةلاص هلل اهومتاع الا اورظنا : ضعبل مهضعب لاقف « مهيلع تقبطأف لبجلا نم ةرخص ممراغ مف ىلع 'تطختاف

 تیک "رافص ةوبص ىلو «ناریبک ناخوش نادلاو یل ناك هنإ بلا : مدحأ لاقف . امج رفي هلمل اهم هللا اوعداف

 تح تینا اف ”رجشلا ین ءأن هنإو « یو لبق اهمقسأ ىدلاوب ”تأ دب ”تبلخل مهملع تح اذاف « مهیلع یمرآ

 ٺأ رك أ ءامهسوهر دنع ”تمقف بالحلاب تشحف « بلحأ تنکاک +تباخ ءامان دق امهم دج وف « تیسما

 مادر ید كلذ لب ۸ ید داع "نوفاضتب ةيصالو اپاپق ةونصا اب ادب نأ هر و ¢ اوا نم اهظنوأ

 مل لا جرف « ءامسلا اهم یر ةجرف ال جّرفأف كببجو ءافتبا كلذ تلما ينأ مت تنك ناف . هرفلا ملط "یتح

 ۱ 83 6 ءاسنلا لاج ربا بعام شاک احا م ةتبأ ىل تناك هن "مهلا : یا لافو ۰ ءامساا اهم نورت "قح 3

 نيب ؛تدمق الف « اهم اهنيقاف رانبد ةئأم تعج 'ىتح ”تيعسف « رانید ةئام اهينآآ یتح ْتَبَأف اهسفن اهيلإ تبلطف

 تلعف دق ىنأ لمت تنكح ناف ؟مبللا . اهنع تقف  هتح الإ متال حتت الو هللا قتا « للا دبعاي : تلاقاهيلجر
 2 02 ا ۱ دن یا ا ی

 37 اريجأ ترجأتسا تنك ىلإ مهللا : رخالا لاقو . ةجرف محل جر ¢ اهم ایل رفاق كهجَو ءاغتبا كلذ

 تمج یتح هغرزأ لزأ لف « هنع بغرو "هکرتف « هق- هيلع تض رتف « یت ىنطعأ : لاق ع يذق الف « زرا

 : لاقف . اجعارو رقبلا كلن ىلإ بهذا : ةتلقف . تح ىنطعأو ینمظت الو للا قنا : لاقوین ءاجف «اهمءارو أرقب هنم

 "لمت "تنك ناف . ىتلطناف هذخأف ءاهيعارو قبلا تت 'ذخف « كب أترهأ ال ىفإ : تلف . ىب اب الو للا قت

 2 مع نا جرف 1 قام جرفاف "كمجو ءافتبا "كل تاعف ىنأ
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 ةياور ف« مراخ من ىلع » ةياورلا هذه ىف هلوقو . ةراجالا باک ىف فوتسم هحرش مدقن دقو < مهنع جرفف ةحلاصلا

 ةياور ىف انه عقوو . ءايبنالا ثيداحأ رخاوأ ىف هیوجوت مدفت « تقیطأف» هلوقو ٠ « مف و لدب « باب » ین ہدکلا

 ۰ نینلمهلاب ىنيمشكلا ةءاور قو ثك الل ميجو ةمجعع رجشلاو ‹ دعب ىأ « یأز » لوقو . « تقباطتف » ینیمشکلا
 .۰ امبسفنأ لبق نم اهننا ىتح حابصلا ىلا امهظ|ةينسا رظنذي ماقأف امان نأ دعب عجر هنأ را ىف ناف لوآ لوآلاو

 عقوو « اوأر ىتح و هتياور ىف « ءاملا اهنم نورب ةجرف » هلوفو . ىعرملا بلطل ىأ « رجشلا ىب دعب د لاق اما و

 « لجرلا » ىنج مشكلا ةياور ىف ؛ ءاسنلا لاجرلا بع هلوقو . نوفابلا هقاسسو « هلوطب ثيدحلا صقر : ىومحأ انه

 سنجلا ىلا هيف ةراشالاو , نيعضوملا ىف « رقبلا كلذ » ینبمشک_اا ةياور ىف « رقبلا كلت ههلوقو . دارفالاب

۳ 4 

 لَ ىنلا نع ورم نبا لاق . رئابكلا نم نيدلاولا قوت صاب - "|
 نب ةرهغملا نع» دارو نع بِدسملا نع روصنم نع "نابیش ان دح صفح نب "دعس ارو - ۵

 لیف ركل رکو . تانبلا أوو « تاهو مو ؛ تاپمالا قوق” يلع مارح هللا نإ : لاق تر ”ىبنلا نع ةبمشأ
 « لاما ةعاضإو « لاؤسلا ةرثکو « لافو

 هیآ نع ةركب يأ نب نمحرلا دبع نع "یربرُشلا نع یطساولا اخ انثدح ”قاحسإ شرح - ۷
 : نال لاق . هللا "لوسرای یلب : انطق ؟ رئابكلا ربكأب کا الأ : تك هللا لوسر لاف » لاق هنع هلا يضر

 “لوقو الأ ۰ روزلا ةدامشو . رو زاا لوقو الأ : لاقف سلجف انکسیم ناكو . نيدلاولا قوق و « هللاب كارشإلا

 ركب نآ نب هلا "ربع ىنثدح ةبعشا انثادح رفعح نب 06 اد دح دیل وا ù ع ی — ۷

 - رابكلا نع لاس وأ  رئابكلا 255 للا لوسر ف: لاق هنع هللا "يضر كلام نب سنآ تعم لاق »

 . روژلا لوق : لاق ؟ رئابكسلا ربك أب کثبنا الأ : لاقف . ناو قوقع و « سفدلا لتقو « ناب كرشلا : لاقف

 < روزلا ةداهش . لاف هنأ ینط رثک أف : ةبعش لاق . روزلا ةداهش وأ

 ىبأ ةياود ىف اذک( يلب ینلا نع رع نبا هلاق « مابکلا نم نيدلاولا قوقع ) هل . نيوذتلاب ( باب ) هلوق
 ىف قأيسو « ظوفحملا وهو رذ ىنبأ نع خسنلا ضعإ ىف وه اذكو 2 ای ورم لیصال و « نيملا منعل « ره دذ

 رئابكلا د لاق ی ىلا نع صاملا نب ورم نب هللا دبع نع یمشلا ةياوز نم الوصوم روذللاو ناع لا باتک

 فاسنلا هجرخآ قاعلا ف تیدح رمع نالو « سومغلل نيملاو « سفنلا لتقو « نیدلاولا قوقعو « هقاب كارشالا
 «نانلاو ءرخلا نمدمو « هدلا و قاعلا : ةمايقلا موي میس هل رظنب ال ةثالث د ظفلب ماحلار نايح نبا هدصصو ناربلاو

 نکا اذه رع نبا كثيدح رك اضيأ ضاملا ن ور نب هلا دبع ثا لح نم اجلا هحوف و قاسنلاو دحأ جرخأو



 بد لا باتك - ۷۸ °“

 هنأ را سفن ىف هریسفت عقو جورف نزو ةثلثم هرخآو ةينادحت م ةلمب“ ثودلاو «نانملا » لدي « ثودلا هلآ

 هب ىذأتي ام دودص هب دارلاو  عطقلا وهو قملا نم قتشء ةلمهملا نیما مضإ قوقعلاو « هلهأ ىف ثبحلا رقي ىذلا
 ىف امهتءاط بوجوب ةيطع نبا هطبضو « دلاولا تنعتب ملام ةيصعم وأ كرش ىف الإ لعف وأ لوق نم هدلو نم دلاولا

 نيالا شضراءت دنع اميمب دقت هنم و ١ كلذک ةءافكلا ضورفو « تاب ودنلا ىف امایحتساو اکرت و المف تاحایلا

 امل هسنآت نم هتدصق ام توفيو اهدنع رمتسا نأ بجاو لصف هيلع توفي تسح الثم اهضرعل همآ هتعد نکو مو

 ركسذ مث . ةعاحلا ىف وأ تقولا لوأ ةالصا اك ةليضفلا تاوف عم هكرادن نكمب ۱۶ ناكو هلءفو ایکرت ول كلذ ريغو

 « رمتعلا نبا وه ( روصنم نع ( هإوق « ةيعش نب ةريغملا ثيدح افرا : اضيأ كثيداحأ ةثالث بايلا ىف فمما

 هل روصنم غامسب حيرصنلا عقوو . نويفوك هلك دنسلاو , ةبمش نب ةريغملا باک وه داروو « عفار نیا وه بیسلاو

 « انه ینلاکروصنم نعرب رج نع ةبيش ىبأ ن ناهثع ةياور نم ضارقتسالا ىف مدقت دقو , تاوءدلا ف بهسملا نم

 اک سبا و « طقف تابمالا قوقع ركذ ىراخبلا دنع بيسملا نع روصنم ةءاور ىف نأ « فارطالا » ىف یرلا ركذو

 نب كلا دبع قيرط نم ردقلا ىف ىتآيس لوطم ثيدح نم فرط لصالا ىف هنكل « نيعضوملا ىف هما وه لب لاق
 ركذف .هتعمس ثيدح ىلا بتنك | نأ ةريغملا ىلا بتک ةيواءم نأ دارو نع امهالک مثلا قيرط نم قاقرلا فو . ريمع

 ةياور نم طقف هلوأ تاوعدلا ىف ىتأيسو « انه ام ركذف « ىهني ناكو : لاق ٠ هاولصلا بقع لیلا ف ثيدحلا

 ناك هنأ لمتحم و ؛نيعضوم ىف روصنم نع ريرج ثيدح نم هقرف هنآ لصاحلاو . هرخآ ىف ام نود ريرج نع ةبيتق
 مرح هللا نا ) هلوق . اضيأ انه ىذلا ىلع ارصتقم ىعشلا نع ىرخأ قبرط نم ةاكرلا ق مدقتو ءاذاكم هخیش دنع

 ءىثلا صيصخت نم وهو « ركذلاب ملا صاصتخا ةكح ىلا ةراشالا ضارقتسالا ىف مدقت ( تاهمالا قوقع يلع

 اعتهو ) هلوق . معأ ةناف مالا ظفا فالخم , لةعي نمل یهو ةپمآ عمج تابمآلاو . هعقوم مظما ارابظا رک ذلاب

 فول نوكسإ نيعضوملا ف یهو « نيود: ريغب « عنمو » ضارةتسالا قو رذ ی ريغ ةياور یف عقو ( تاهو
 ءاتيالا نم سآ لمف ةانثلا رسكبف تاه امأو « لاتو ليق » ىلع مالكلا ىف ةب قاعتي ام ىنأ سو « نم عنم ردصم
 قحتسي ال ام بلطو ةثاطعاب أ ام عسنم ىهنلا نم لصاحلاو . ءاه فلالا تيلقف تآ تاه لصأ : ليلخلا لاق

 مث هدض عم انه هرکذ نوکیو « ابیرق هيف لوقلا طسب یاس ا افاطم لاؤلا نع ىهنلإ نوكي نأ لمتحيو « هذآ

 ال ام بلط نع با اطلا یبنی اک نينئال اباطخ نركي ام یهناا ف لخدب نأ لمتحم وه مث . هنع ىمنال اديك أت ديعأ

 نوكسب ( تانبلا دأوو ) هلوق ٠ مثالا ىلع هنیمی الثا بلاطلا هقحتسإ ال ام ءاطع) نع هنم بولطملا یهو هقحتسپ
 سيق كلذ لمف نم لوأ نا لاقيو « نبذ ةهارك كلذ نولعمي ةيلهاجلا لما ناکو « ةايحلاب تانجلا نفد وه ةزمهلا

 تراتخاف هتنبا ريغ حلص مهنيب لصح مث هسفنا اهذخنافهتنب رساف هيلع رافا هئادعأ ضءب ناكو « ىعي#لا مصاع نبا

 نا قيرف برملا نم ناكو « كلذ ىف برعلا هعبتف « ةيح اهنفد الإ تاب هل دوت ال نأ هسفن ىلع سيق ىلآف . اهجوز

 ىف مم أ هللا ركذ دقو هيلع هقفني ام مدع نم امإو « هلام نم هصقني ام ىلع هنم ةسافن امإ « اقلطم مدالوأ نولتقي

 نم لوأ ةعصمص نب بلاغ نب مامه قدزرفلا دج وهو اضيأ یمیقلا ةيجان نب ةعصعص ناكو ۰ تابآ ةدع ىف نآرقلا
 راشآ كلذ ىلاو « هيلع ناقفتي لام هنم دلولا ىدفيف كلذ لمفي نأ ديرب نم ىلا دمعي ةنأ كلذو « ةدوءوملا ىدف

 : هلوقب قدزرفلا -
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 داری مف ديلولا ابحاو حت . ادئاولا عنم ینلا یدجو

 صحخ 1ء]و : ةبحم امشو مالسالا اکردآ نأ ىلا ةعصعصو سيق نم لک قب دقو « ىلاثلا قبرفلا لع لوح اذهو

 ىلع دأولا ةفص ق اوناكو : باس كالا ىلع ةردقلا ةنظم روكذلا نال , مهلعف نم بلاغلا ناك هلال ركحذلاب تانیلا

 تصضو اذاو هتقبآ ارکذ تعضو ا:اف « ةريفح با اجب قلطت نأ ارضو برق اذا هنارما سای نأ امدا : نيقي رط

 ایبیط . اپمال لاق ةيسادس تنبلا تراص اذا ناك نم مهنمو ٠ لوالا قبرفلاب قيلأ اذهو « ةريفلا ىف اهتحرط ىنا

 الخ نم ابعفدب و امف یرظا اهل لوقیف رتبلا ىنأي یح هارحصلا ىف ام دعبب مث ؛ امیراقآ اب روزال اهنيزو

 ناکو » يمشلا ةياود ىف ( لاقو لق کل هرکو ) هوت ٠ لعا هقاو « ىناثلا قيرفلاب قئاللا اذهو ۰ ابمطيو

 « القو اليق د انه ىممدكلا ةياور ىف عقوو « نيونت ديغإ عضاوملا عيمج ىف رثكالا اذك « لاقو ليق نغ ی

 « نامسا لاقو لیف : ىرهرجلا لاق « ةياورلا هب عقت لو زئاج هنا معز نم ىلع بقعت هيفو « رپشآ لوالاو

 ٠ امها ماللاو فلالا لوخدب كلذ لع لسیلدلا ىلا راشأو « ناما امهناب مرج اذک . لاقلاو ليقلا ريثك لاقي

 حجر” ىلا راشاف « ةدئاف رخالا ىلع امهدحآ فطما نكي مل لوقلاك دحاو ىنعمب نيمسا اناك ول : ديعلا قيقد نبا قو ٠

 الاوو اليقو الوق تلق لوقت « لوقلا ناردصم امپا اهدحأ : هچرآ ال لاتو ليقف ىف ىراطاا بلا لاتو . لوألا 5

 «هنع رجزلا ىف ةغلابلا هرركامتلو لاق . أطخلا ىلا لوثت امال مالکلا ةرثك ةهارك ىلا ةزاشالا ثيداحالا ىف دارملاو

 رجرلا امإ هنع ىهلاو « انک ليفو اذك نالف لاق : لوقيف اهنءربخيل اع كثحبلاو نمانلا ليراقأ ةياكح ةدارا اناث

 ىف فالتخالا ةياكح ىف كلذ نأ اهثلاث . هنع كما ههركي ام وهو هنم صوصخ ءىثل امإ و « هنم راثکتمالا نع

 راثكالا عم نمؤيال ثیح كلذ نمکی نآ كلذ ةهارک لو« انك نالف لاقو اذک نالف لاق : هلوقک ندلا رومآ

 كلذ دب وب و : تلق ۲ هل طاتح الو همعس نم دلقی نكلو « تبثن ريغ نم كلذ لقني نع صوصخم وهو « للولا نم

 نم لاو لیق هلوق « ةاكشملا حرش د ىفو « لسم هجرخأ « عم ام لكب ثدح نأ ام ءرملاب کد حیحصلا ثیدح |

 ءامسالا یرج امجارج] له ب رعالاوريمضلا نینمضتم نیرکع نيلعف امهنرک ىلع امهؤانب و ء اذدک لاقو اذکلیف محلوق

 لاقلا فرعي ام هلوق ىف امهاع فیرمتلا فرح لاخدزو « لاتو لیق ابندلا امنا » هلوق هنمو « ؛زیمضلا نم نول

 « لالا لاؤس وه لهو هنم دارلا ف فالتخالا نايب ءاكزلا باك ىف مدقت ( لاّوساا ةراكو) هلوت . كلذل ليقلا

 ءاسلعلا ضعب بهذ دقو . مومعلا ىلع هل لرالا ناو ؟ كلذ نم معأ وأ « تالضءملاو تالکداا نع لاؤسلا وأ

 « هلاح ليصافت نع هنیمب ناسنا لاوس ةرثثك وأ « نامزلا ثادحاو سانلا رابخأ نع لاؤسلا ةرثك هو دارلا نأ ىلا .

 نع تبث و . ةيواعم ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ تاطولغآلا نع ىهنلا تبث دقو . ابلاخ لولا هركي امم كلذ ناف

 ۱ نم هيف ان كلذ اوهرك ااو « ادج ردنپ وأ ةداع اهعوفو ليحتسإ ىلا لئ الا فاكست ةهارک ف لسلا سرد عج

 « اهباعو لئاسملا جلي ینلا هرکف نامللا ىف مدقق ام امأو . أطخلا نم هبحاض ولخم ال ذا . نظلاب لوقلاو منت

 « ىحولا لووت نامز صاع كلذف ( کوت كلدبن نإ ءايشأ نع اولأست ال ) یلاعت هلوق ىف ريسفتلا ىف اذبكو
 مذ اضيأ بئو « هتل أسم لجأ نم مرح مرح مل ءىش نع لس نم هقا دنع امرج سانلا مظعأ د ثردح هيلأ ريشإو

 لارت ال »و ثيدح ةاكرلا ىف مدقتو € اناحلإ سانلا نولأسي ال ا) ىلاعت هلوقك هيف فحلي ال نم حدمو لايلل لاوسلا

 ینا : اللا الإ لع ال ةلأسملا ناد لم حرس نر « مهل ةع هرج ىف يلو ةمايقلا موي قاب ىح دبغلاب ةلأسملا



Aا ا ی وا بدالا باتك - ۷۸  
 ىبأ ناس قو « ها لأساف تاأس اذا و سابع نبال ما هلوف نتسلا فو « ةحئاج وأ « عظفم مرغ وأ « عقدم رقف
 هنال راج هنأ ةيعفاشلا دنغ فورعملاو « كلذ ىف ءابلعلا فلتخا دقو « نيحلاصلا لأساف الئاس دب ال تنك نا » دواد
 لاق نكل « اهلهآ نم سيل نم ةبجاولا ةاكزلا نم لأس نم ىلع ةدراولا ثيداحالا اولمحو « ةيراعلا هش أف حابم بلط
 لا وس ىف ائباحصأ فلتخاو لاق . ةرورض ري-غ نم لاؤسلا نع ىهنلا ىلع ءاسلعلا قفتا : لسم حرش » ف ىوو ألا
 نأ : ةئالث طورشب ةهاركلا عم زوج ىتاثلاو . ثيداحالا رهاظل ميرحتلا امرمصأ نيج و ىلع بسك.!| ىلع رداقلا
 لاتو . مرح كلذ نم طرش دقف ناف . لوئسلا ىذؤي الو « لاؤسلا سفن لذ ىلع ةدايز هسفن لذ الو حلب ال
 ريغ نم اصلا فلسلا مث هلي ىلا رصع ىف لاؤسلا دوجو عم اقلطم لاژسلا ةهاركب لاق نم بجعتي : ىنابك افلا
 نأ هعوقو نم مزلي الو . ىلوالا فالخ هنأ دارأ اقلطم هرك نم لعل : تلف . هوركم ىلع رقي ال عراشلاف : ريكن
 الإ لأسي ناكام ابلاغ مهتم لئاسلا نأو ٍ دادسلا ىلع كل وأ لاح لمح یغینیو ٠ اضيأ هرب رقت نم الو هتفص ريغتت

 راکن] ىف ةيافك لالا مذ ىف ةدراولا ةديثكلا تيداح لا نف رظأ «ريكأ ريغ نم» هلوق و ء ةديدشلا ةجاحلادنع 7
 فالتخاب فلتخ هنأ اضيأ ربظب ىذلاف هريغل لأس اذإ امأو ؛ هسفنل لأس اييسف مدقت ام عیج : ( هسيبنت ) ٠ كلذ . 3

 مهضعب هدیقو « قافنالا ف فارسإلا ىلع هولح رثك 9ا نأ ضارقتسالا ىف مدقت (لاملا ةعاضإو ) هلوق . لاوحالا
 نال« هنم عنف ةيويند وأ ةيفيد تناك ءاوس اعرش هيف نوذأملا هج و ريغ ىف قفنأ ام هنأ یوفالاو 0 مارحلا ىف قافنالاب
 « ريغ قح ىف امإو اهعيضم قح ىف ام « اصلا كلت تيوفت اهریذبت فو . دارعلا لاسم امايق لاملا لمج ىلاعت هللا
 قلصاحلاو . هنم ما ايورخأ اقح توفي ملام ةرخآلا باوث ليصحتل ربلا هوجو ىف هفافنا ةرثك كلذ نم ىنئتسيد
 ' هوجولا ىف هقافنإ ىناثلاو « همنم ف كشالف اعرش ةمومذملا هوجولا ىف هقافن] لوألا : هجوأ ةالث قافنالا ةرثك
 اذبف ۰ سفنلا ذالك اصالاب تاحابملا ىف هقافنإ ثااثلاو « روك دملا طرشلاب ابواطم هنوك ىف كش الف عرش ةد ومهما
 قیلب الام ىناثلاو . فارساب سيل اذمف « هلام ردقب و قفنملا لاح قيلي هجو ىلع نوكي نأ امهدد-أ : نيمسق ىلا مسقني
 « فارساب سيل اذهف , ةمقوتم وأ ةرجان امإ ةدسفم عفدل نوكي ام امهدحأ : نيمسق ىلا اضيأ مقي وهو , افرع ةب
 : لاق فارساب سيل ةنأ ىلا ةيعفاشلا ضعل بهذو ؛ فارس) هنأ ىل-ع رورجلاف كلذ نم ءىث ىف نوكي ال ام ىناثلاو
 رهاظو : ديعلا قيقد نبا لاق . هل حابم ومف ةيصعم ريغ ىف ناك اذإ و ‹ حیا ضرغ وهو ندبلا ةحلصم ةب موقت هنآل
 « ىلارغلا هعبتو , مارح وه : تاقدصلا مسق باتک ىف لاقف نیسح ىضاقلا عنملاب حرص دقو . ها لاق ام منع نآرقلا
 هعبتو ۰ ریذبتب سيل ةنأ ررحما قو حرشلا نم رجحلا باب ىف حو « مداغلا ىلع مالكلا ىف ىفارلا هب مزجو
 امو « سانلا لاؤسكر وذحملا باكترا ىلا ابلاغ ىضفي هنكل « ةئاذأ امومذم سيل هنأ حجرتي ىذلاو ٠ ىووالا
 نمل زوم كلذ نأو لالا عيمح قدصتلا زاوج ىف ثحبلا ةاكرلا باتک ىف مدقت دقو . روذح وهف روذحا ىلا ىدأ
 ةرثك هرکی و : لاق ةقدصلاب لاملا عيمج باعيقسأ عنع ةيكلاملا نم ىجابلا مرجو , ةقياضملا ىلع ريصلا هسفن نم فرع
 ىف فالخال امو .ةلو وأ ديم وأ فيضك ثدحي ثداحل اردان عقو اذا هب ساب الو « ايندلا اصم ىف هقافنإ
 ةقرخ رلا ىف ةغل املا كلذ ىلا فاضأ نا اس الو « ةجاحلا ردق ىلع ةدايز ءانبلا ىلع قافنالا ىف دحلا ةزواجم هتهارک
 « شحاوفلا باكتراب صتخ الف ةيصعملا ىف لاما ةعاضإ امآ و . بس ريغب تاعايبلا ف شحافلا نيذلا لاهتحأ هنمو
 الام همسقو ‹ هيلا دشرلا هنم سنی مل نم لام عفدو ٠ اوکلجب ىتح مئاها و قيقرلا ىلع مايقلا ءوس اف لخد لب
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 ضرغأ نوکر ال نأ لالا ةءاضإ ىف طباضلا : « تایل ملا و ف ريبكلا ىكيسلا لاقو . ةسوفنلا ةرهوجلاك هئرحي عفت
 ةمصعم الو لاحلاب ۱2: ال قافن الا ناکو لاي هل ادوج و ایهدحا دجو ناو . اعطق مرح ايفنتا ناف ؛ ىويند الو ینید
 اما و ۰ بار نم سيت اف 24 نأ یفلا لعق طب اض تع لغد ال ةريثك طئاسو نیئدت رلا نيبو ٠ امطق زاج هيف

 ةالو ةوهش ءاضف نم هءولطم ىف لصح ام ىلا رظن الو , هلك مارح ةيصمملا ىف قافنالاف : هل ضرعت دقف رسيتب ال ام
 ملو اوفر مل ارقفنأ اذا نيذلاو إل لات هلوق رهاظف , فالتخالا عضوم وهف ةحابملا ذالملا ىف هفافنا اما و . ةسح
 ىف اريثك الام لذي نمو :.لاق مث . فارسإ قفنلا لاح قیلب ال ىذلا دئازلا نأ  اماوف كلذ نيب ناكو اورتقي
 نس» ةثرعم ىف لصأ ثيدحلا اذه : یبطلا لاق . لعأ هقاو « هسکع فالخم ۰ اميضم ءالقملا هدع هفات ريسي ضرغ
 نيهاش نا وه ( قمح ینئدح ) هلوق ۰ ىناثلا ثيدحلا . ةليمجلا لالخلاو ةديحلا قالخالا عيمج عبذت وهو ؛ قالا
 نم رأ مو طلتخا نم وهو ٠ ساب] نب ديعس وه مجلأ مه ىر رج لاو « ناحطا هللا دبع نا وه دلار « ىطساولا
 ق قأيو لضفلا نب رشب قيرط نم یاداهشاا ىف مدقت نكل « هدعب الو طالتخالا لبق هنم دلاع عامس نأب حرص
 « هطال:خا لبق ىريرجلا نم عمس نم ليعامساو « ىريرجلا نع امهالك ةيلع نب ليعامس] ةءاور نم نيدترملا ةياتقسا
 الأ ) يوق . هب هل ةركب ىبأ نب نحرلا دبع ثيدحتب هنع لسيعاما ةياور ىف ىري رجلا حرصت تادامشلا ىف نيب و
 افات ىأ (انالث رئابكلا رک أب) هلوق ٠ «کریخآ الأ » ناذئقسالا ىف یری رجلا نع لضفملا نب رشب ةباور ىف ( مكبنأ
 هرکذ ىذفا ريخلا همهفو هبلق راض>] ىلع عماسلا هبنيل اديك أن تارم ثالث ءىثلا ریرگت ىف «ةداع ىلع تارم ثالث
 نب ليعامسا ةاوز لوأ نأ لوالا ديؤيو « ديعب وهو رئابكلا ددع « ثالث د هلوقب دارملا نأ هنم مهضعب مهفو
 فا.سلا فلتخا دقو « اثالث روزلا ةدامشو . نيدلاولا قوقعو . كارشالا رئابكلا رك أ و نيدترملا ةباتنسا ىف ةيلع
 : لاقف ىنيارفسالا قمسإ وبأ ذاتسالا مهنم ةفئاط تذشو « رئاغص اهنمو ٠ رئابك بونذلا نم نأ ىلا روحا بهذف
 نت ايه ىضاقلا هاکحو ‹ سابع نبا نع كلذ لقن و ؛ ةريبك هنع هللا ىهن ام لك لب ةريغص بونذلا ىف سيل
 : لاقف ةيرعشالا ىلا لاطب نبا هبسن و . ها ةريدبك هلالج ىلا ةبسنلاب ىبف هلل ةفلاخم لك نأب اوجتحاو « نيققحما

 : اولاقف هبامصأ و بيطلا نب ركب وبأ ةيرعشالا نم مهفلاخو « ءامقفلا ةماع لوق وه رايكو رئاذص ىلا بونذلا ماسقنا
 - ابتناضاب ةريغص ةمرحلا ةلبقلا لاقي اک « اهنم رک وهام ىلا ةفاضالاب ةريغص ابضعبل لاقي امناو ر ابک اهلك یصاملا
 یف هيكن مو « ةريبك كلذ لك لب زخآ بنذ باذتجاب ابجاو رفغی اندنع بنذ الو : اولاق  رئابك ابلكو انزلا ىلا
 نع اوباجأو . ( ءادي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغی ال هللا نا ) ىلاعت هلوقل « رفكلا ريغ ةثيشملا
 دقو . كرشلا دارملا نأ ( هنع نوهت ام رئابك اوبنتجت نا ) یلاعت هلوق مو اهب لوالا لوقلا لها جتحا ىلا ةبآلا
 ٠ دحاولا هب دارملاو عملا ظفل ىتأي دقو , كرشلا وه مثالا ريبكو « ريبك اهب دارملاف « راک د أرق نم : ءارفلا لاق
 هزاوك ةريغصلا ىلع باقعلا ذاوجو : اولاق , حون ريغ مهیا لسرب مو ( نيلسرملا حون موق تبذک ) لات هلوقك
 طولا د ىف ىلارغلا لاو ؛ لوالا لوقلا ىلا ةئسلاو باتکلا نم ةلدالا ترهاظت دق : ىوونلا لاق . ها ةريبكلا ىلع

 هراتخاو ةرعاشالا نع لوقناا نيمرحلا ماما ققح دق : تلف . هيقفلاب قيلي ال ةديبكلاو ةريذصلا نيب قرفلا راكنا
 برف ٠ ةريبك هب هللا ىصعي بنذ لک نأ اندنع ىضرملا : « داشرالا » ىف لاقف : روبملا هل ام فلاخي ال هنأ نيبو
 بذ لكف « ىصع نم مظعأ برلاو « ةريبك ناکما كلملا قح ىف ناك ولو نارفآلا يلا ةفاضالاب ةريغص دعي ءيش

 یوبل عه ۰ ۶ 6 ۰ - م ۱ ۱



 بد لا باتك- ۷۸ ٠

 فالحلا نأ سانلا ضعب نظو . متر ىف ةثوافتم ىبف تمظع ناو بونذلا نكلو ٠ ميظع هتفل اع ىلإ ةناضالاب

 ىلا ةبسنلابو ٠ اءطق فلتخت ىبف ضعیا اهضعإ ةسسياقم ىلا ةبىنلايف : نب رايتءا ةريبكلل نأ قيقحتلا : لاقف ظمأ

 لادلا ثيدحلاو . ةالارعاظب ذخ لا لا ىرج امتار « یرذعم فالخلا نأ قيقحتلاو . ها رئابك ابلكف ىهانلا مالا

 نأ سابع نبا نع حصي هنظأ ام : ىطرقلا لاقو ۰ ملعأ هللاو ۰ مدقت ير ئابكلا باذتجاب رفكت رئاغصلا نأ ىلع

 نذلا ) هلوق ىف رتابكلاو رثاذصلا نيب قرفلا ف نآرقلا رهاظا فلا هنآل ةريبڪ هنع لجو ره هللا ىن ام لك

 ( متائيس عنع رفکن هنع نوهت: ام راک اوہنتجت نا ١ هلوتو ( ملا الا شحارفلاو مثالا رئابك نربنت#

 بانتجاب اطورشم ة الا ىف تائيسلا ريفكت لمج ذا ىلا ىف امهئدِب قرفو ۰ رثا_كو رگافص تایهتاا ف لس 7

 نع یتأیس ام هديؤيو : تلق ؟ نآرقلا ربح ىلع كلذ نخب فيك « شحاوذلاو رئابكلا نم ملا ىناتساو « رئابكلا
 طرش ىلع ححح دنسب ىرطلاو ىضاقلا ليعاممأ ةجرخأ  هنع روكذملا لةنلا نكل « ممللا ريس فت ىف سابع نبا

 ديعو هب نرق ىذلا وهو صاخ ىبت ىلع الوم «هنع هلا یبت» هلوقب دارلا نركي نأ لو سابع نبا لإ نيضرشلا

 ةريبکلاو ةريغصلا : بيلا لاقو . هيمالك نيب امج هدیقم ىلع هقلطم لمحيف سابع نبا نع ىرخالا ةءاورلا ىف دبق اڳ

 لكف ةعاطلا امأف . باوثلاوأ ةيصمملاوأ ةءاطلا : ءايشأ ةثالث دحأوهو هيلا نافاضی ىمأ نم دب الف « نابسن نامآ

 لكف ةيصعملا امأو . رئابكملا نم وف ةرجحلا وأ مالسالا هرفکی ام لكو , رئاذصلا نم وبف الثم ةالصلا هرفکت ام

 ةريبكىهف ىرخأ ةيصعم ببسب قحتسملا باقعلا وأ ديعولا نم ديزأ اباقع وأ ادیعو اه العاق قحتسي ةيصعم

 ضعب قح ىف ةبتاعلا تعقو دقف ۰ ةريبک هيلا ةبيننلاب ةريغصااف نيب رقملا نم ناك اذا ةيصمملا لعافف باوثلا امأو
 ةمالع نأ قلطأ نم مومع صصخم باقعلاو ديعولاب قلمتب ايف همالكو . ها ةيصعم ممر يغ نم دمت مل رومأ ىلع ءايبنالا

 ٠ ةرهب سول الثم سفنلا لتق قلطم نأ هنم مولي نكل « ابلعاف قح ىف باقعلا وأ ديعولا دورو ةريبكلا

 دوبملا هلاق ام باوصلاف ؛ دشأ هدلو لناق قح ىف باقملاو ديعولا درو نكل باقعلا وأ هيف ديعولا درو ناو ةنأك

 ةريبكلا طبض ىف اوفلتخاو : ىوونلا لاق . لعا هقاو « ربكحأو ةريک لا مقي ههبشآ امو روکذلا لاثلا نأو

 : لاق « باذع وأ ةنل وأ بضغ وأ راني هللا همتخ بنذ لک امنآ سابع نا نع یورف ۰ ارشتنم اريثك فالتخا

 ىف ادح هيف بجوأ وأ ةرخالا ىف رانب هيلع هقا دعوأ ام ىه : نورخآ لاتو « یرصیلا نسلا نع اذه وحن ءاجر

 : هظفل و ىدرواملا ةيعفاشلا نمو « ىلعي وب ىضاقلا هلقن ايف دحأ مامالا ريخالا اذه ىلع صف نميو : تلق . ايندلا

 سأبال دنسب متاح ىبأ نبا هجرخآ سابع نيا نع لوقنملاو . ديعولا ايلا هجوت وأ , دودملا هيف تبجو ام ةريبكلا

 هللا دعوت ام لك : لاق سابع نا نع اضبآ هلاجرب ساب ال لصتم رخآ هجو نم جرخأو . اءاطقنا هيف نأ الإ « هب

 ةي رجلك : نيمرحلا مامإ لوق امم ۰ ىرخأ طباوضإ رئابكملا ةيعفاشلا نم ريثك طيض دقو . ةريبك رانلاب هياع

 لاقو . هسفن ىف ینمل هنع یهنم هنیعل مرح لك : ىميلحلا لوقو . ةنايدلا ةقرو نيدلاب امكترم ثارتكا ةلقب نذؤت

 بامسالل دجوب ام رثكأ اذه . ةنس وأ باتک ص نب هبحاصب ديعولا قحلب ام ليقو . دملا بجوأ ام یه : ىفارلا

 اريشكنأب لكدتسا دقو . همالكها رئابكلا ليصفت دنع هوركذ ال قفوأ ىناثلا نكل « ليمأ لرالا حبجرت ىلا مو

 صف هيف درب ملام طبض هلئاق دارم نأب ةمئألا نضع باجأو , قوقعلاک هيف دح ال ةريبك هت وكب يصوصنلا تدرو ام

 نم ملسإ ال ةريبكلا طباض ىلع الملا م هجا فنأ ) : «دعاوفلا » ىف مالساا دبع نا لات و . ةر ةت ركب
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 وهو : تلق . اهيا صوسصنلا رئابكلا نرد ارامش] هنيدب امك نواوتب رمشپ ا١ ارطیض لوالا و ؛ ضارءالا
 را باقملاب هلع دعوت وأ ءمظع وا هرک ىلع صا اذ لک نآ حجارلا 7 ملا »ف ىطرقلا لاقو . لیج طباض
 باعا دازو « سابع نبا نع الوأ لقن ام نفاوب حالا نا مالكد ؛ ةريبک وہف هياء ریک-ا ددش وأ دح هيلع قلع
 ىلع مالكا ىف هيف لوقلا ىنأيسف ةريبك هنوکب جر ملا صنلا درو ام امأف . رئابكلا دد ع شكي اذه ىلعو « دحلا
 ةدايز كيداحالا ىف درو ام كانه ركذنو « نيدترملا ةباتقا بانک ىف « تاقب ولا عبسلا !رینتجا » ةريره ىبأ ثيدح
 امن وك ىلع سني مل تلا بونذلا نأ ىلا نورخآ بهذ دقو . ةقبرم وأ ةريبك امنوك ىلع صن اء تاروكذملا عبسلا لع
 عفت نأ هنافخ] ىف دکل ةريبك هنوك ىلع عرادلا صني ملام : یدحاولا لا اهل طباض ال ة ريبك اهنوك عم ةريبك
 لعأ هللاو « مظعالا ممالاو ةءحجلا ةءاسو رداا لبا ما وخاک ةریبک نرك نأ ةشخ هيف عوقولا مم لیعلا

 رخآ ءاشا ىف ىر دقف « ةردقم هيف « نم » لب رصحلا نم هرهاظ ىلع سيل« وایکلا ركأ » هلرق ( لصف )
 یا » دوعسم نا ثيدحو « هدمب ىذلا ىف ةنایب ىنأيسو سفنلا لتق یف سنآ ثيدح ام ؛ رئابكلا ريك نم اهنأ
 لاق عوف م ىنرجلا سينأ نب هللا دبع ثيدحو « باوبأ دم ىتأيسو راجلا ةلئاحب انزلا هيف ركذف « مظعأ باذلا
 هللا دبع ثيدح نم دهاش هلو « نسح دنسب ىذمرتلا هچرخآ « سومفلا نیلا ب ام ركذف - رايكلا ركأ نمو
 لجر ضرع ىف ءرملا ةلاطتسا رئابكلا ربك ! نم نأ  ءہفر ةربره ىبأ تیدحو ٠ دجا دنع ضاملا نب ورم نیا
 ءاملا لضف منم - اهنم رکذق  رئابكلا رک | نم ه هعفر ةديرب ثيدحو ۰ نسح دنسب مئاح ىبأ نبا هجرخأ « لسم
 نبا هجرخآ « هقاب نظلا ءو رئابكسلا ريك أ د همفر ربع نبا ثيدحو « فيعض دنسإ رازبلا هجرخأ « لحفلا عنمو
 دقو ثيدحلا « قلع قاخي بهذ نم لظأ نمو ۳ اعوفم ةرب ره ىنأ كثر دح هثم برقي و « فيعض دنسب ةي ودر
 ابيرق مدقت و « ناخیشلا هجرخأ « مصخلا دل لا هللا ىلا لاجرلا ضير » ةشئاع ثيدحو « سابلا باتک ین ابي رق مدقت
 : ديعلا قيقد نبا لاق « قوقملا لج نم هنکل و « هابأ لجرلا بسي نأ رمابكسلا ربك نم » ورع نب هللا ذبع ثيدح
 هيف نك.) « شافص بوئذلا ىف نأ هنم طینتسب و « ربك أو ريبك ىلا بونذلا ماسقنا « رمابكسلا ربك | » هلوق نم دافتسإ

 شنا الأ : ليق هنأكف , دحاو ,یث ىلع نادراوتم هدنع بونذلاو رایان ةرييك بنذ لک لاق نم نال ءارظن 2>
 ام عيمج نم مظعأ هللاب كرشلا ناف هاوتا رئابكسلا رك اه ركذ ىذلا نوک نم مزلي الو لاق ؟ بوئذلا رک اب
 ركذلاب هصیصخت نوكيو « رفكلا قلطم هب داری نأ لمتح :ديملا قيقد نبا لاق ( هللاب كارشالا ) هلوق . هم ركذ
  هصرب خ ةي دارب نأ لمتحم و . رفكلا فانصأ نم هريغ ىلع اهینت ركذف ؛ برعلا دالب ىف اسال ؛ دوج ولا ىف هتبلغل
 لوالا لایتحالا حج يف لوطمتلا وهو كرا نم مظعأ رفكملا ضیا نأ ربظي دق دنا لاهتحالا اذه ىلع دري هنأ الإ
 سفنلا لتف هدعب ىنألا سن ثيدح ىف هلبق ركذو , ابرق هيلع مالک-لا مدقت ( نيدلاولا قوقءد ) هلو . اذه لع
 سلچو » تاداهشلا ىف ىري رجلا نع لضفملا نب رشب ةياور ىف ( سل اًمكتم ناکو ) هلوق . قح دهغب ابلتق دارملاو
 دورلا لوقو الأ ۰ رورلا ةدابشو روزلا لوقو الأ لاقف ) لوق . لوالاكف نادتتسالا ىف امأو « اكتم ناكد
 لاقف ١ لضفملا نب رشب ةياور ىف عقوو « قيرطلا هذه ىف اذکه ( تكسيال تلف یح اهوقي لاز اف ؛ روزلا ةدامشو
 هچاعزنا نم اوأر امل هيلع اقافشا یکسی هانینع ىأ « تكس هتیل انلق ىتح اهرركي لاز اف ء روزلا لوقو نأ
 نواهنااو , سانلا ىلع عرفو لوسا ۱۸9 نركب نأ لمت روزلا ةدارشب يب هما : دیماا قيقد نبا لاقو . كلذ ىف
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 ناف رورلا لوق امآ و : عیطلا هنع وبني قوقملاو « لسلا هنع وبني كرشلا نآل , اعوقو رسيأ اهتدسفمو « زنا اه

 ةداپشلا فطع امأو : لاق . اممم رکذ ام لا ةبسفلاب !ممظمل كلذ سیا و < اج ماهتهالا نسل ةريثك هيلع لماوحلا

 ةريبك اقلطم ةدحاولا ةيذكللا نوکست نأ مزل قالطالا ىلع هانل ول انأل ةدابشلل اديك أت نوكب نأ یغینیف لوقلا ىلع

 هب مري مث اب وأ ةئيطخ پکی نمو إل ىلاعت هلوقك همظع ىلع اصوصنم بذکلا ضعإ ناكاذاو « كلذك سيلو

 صف دقو :لاق « هدسافم توافت بسحب ةتوافتم بذك-لا بنارف ةلخجا قو . € انيبم امثل و اناتم لمتحا دقف اثیرب

 الو ةريبك فذقلاب ةييفلاف « هب ب اتخملا لوقلا بسحم فلتخت ةبيغلاو « ةديبك ةميثلاو ةبيغلا نأ ىلع حیحسلا ثدحلا

 « ماعلا ىلع صاخلا فطع نم نوكي نأ زومب : هريغ لاقو . لعا هقاو . الثم ةئيملا وأ هقلخلا حبقب ةبيغلا ا واست

 « خيشلا هلاق ام والا و : تلق . هنم صاخ عون ىلع رورلا لوق لمتحمو « سكع ريغب روز لوق روز ةدابش لك نا
 'ةدابش : ىطرقلا لاتو . دحاو ءىش دارملا نأ ىلع لدف « هدعب ىذلا سنأ ثيدح ىف كلذ ىف كشلا عوقو هديؤيو

 « لالح معرحت وأ مارح لیلحت وأ لام ذخآ وأ سفن فالت] نم لطابلا ىلا ام لصوتمل بذکلاب ةدارشلا ىف روزلا

 ىف رورلا ةدابشب دارملا نأ مهضعب معزو . هاب كرشلا دعب اداسف رثكأ الو اهتم اررض مظعأ رئ اہگلا نم ءیش الف

 « هيعب وهو رورلا ةداهش لحتسي نم دارلا ليقو « فيعض وهو روزلاب دهاش رفاك-اا ناف < رفكلا ثيدحلا اذه

 نم تاداہعلا ف كلذك عقوو « كلام نب سنأ نبا ىأ ( ركب ىبأ نب هللا ديبع) هلوق « كلاثلا ثيدحلا . عا هقاو

 ( رئابكلا نع لمس وأ رئابكلا هلي هللا لوسر ركذ) هلوق . ةبعش نع ميهارب] نب كلملا ديعو رب رج نب بهر ةياور

 رمح نع تايدلا ىف عقوو . حلا لس : لاق ىناثااب تاداپشلا ىف ىلا ةياورلا ىف مرجو « كشا اب ةءاورلا هذه ىف اذک

 فيدحلا , تاب كارشالا رئابكلا ربك | : لقب ىنلا نع اسنآ عم د ركب ىبأ نيا نع ةيعش نع قوزرم نا وهو

 ةبمش نع ىدقعلا ماع ىنأ قيرط نم « شاقنلل ةاضقلا باتک د قو « هدنم نبال ناعالا باتک » ىف هانیور اذكو

 ساروکذلا نأ ىف ةركب ىبأ تبدح ققاوم اذهو « هظفل قسب مو ماع ىبأ قيرط تاداركلا ف یراخبلا قلع دقو
 هرهاظ اذه ( لا روزلا لوق : لاق ؟ رئابكلا رک اب کتبنآ الأ لاقف ) هلوق . ةقاطملا رئابكلا نمال رئابكلا ربك | نم

 تاكرتشم تاروكذملا ةمبرآلا ناپ نذؤت لبق اما ترشأ ىتلا ةياورلا نکل و : رورلا لوقب ىئابكلا رك !صخ هنأ

 ىف كلذب مزجلا عقوو : تلق ( دوزلا ةدابش لاق هنأ ىنظ رثكأو ةبعش لاق . رورلا ةدابش لاق دأ ) هلوق . كلذ ىف

 اور نم سملو . كعب مد « روزلا ةدامشو » ةبيتف لاق « تاداپشلا ىف ميهاربإ نب كلا دبعو ريرج نب بهو ةءاور

 ةظعوملا ةداوإ بابحتسا هلبق ینلاو ثيدحلا اذه ىفو . اضيأ كشر لو « روزلا لوقو » ةبعش نع ثراحلا نب دلاخ

 ظلخ هیفو. هنع ىهني ام لعف نع رجرلاو هنع ىعولا ىف خلبآ نوكيا هظعو ىف ظعاولا جاءزناو « ميفتتا ائالث

 یف اهماكحأ نم ءیش نایب مدقت دقو « ةترافتم اهتارم تناك ناو دسافملا نم املع بت رتپ ال روولا داش ما

 بذكلا لمشيف لوقل ىلا فاضي دقو « هب وه ام فالغ ىلع ءىثلا فصو روزلا طباضو « تادابشلا باتک

 ةيمسل هتمو « دوز یو سبال » هنمو لعفلا ىلإ فاضي .ةو ۰ او صتخيف ةدامشلا ىلا فاضي دقو ؛ لطابلاو
 (ددرلا نودمشب ال نیذلاو ) ىلاعت هلوقب دارلا ف فالتخالا نایب مدفت و « سابللا ىف مدقن ا اروز لوص وا رعشلا

 لصحیل پونذلا رثابک ةبناجم ىلع ضیرحتلا هيفو « هن ورضح ال دارللو لطابلا ةيآلا ق هب دارلا نأ حجارلا نآ و

 امل هبضغ مدع یعر !جزمء هآر اذا فيش ىلع ذلل قاذش] هيف و « لجو رع هللا دعو < كللذب يئانصلا ريفكست



 ۳ ۰۹۸۰ - ۰۹۷۸ تيدملا ۰

 لعأ هقاو « هجارزم ريغت نم بضذلا ىلع بنت

 كرشملا دلاولا ةلص اپ - ۷

 رركب بأ ةنبا ءاسا یتربخآ » ىلأ ىنرمخأ ۃو رع نب ماشه انثدح نایفس انثدح یدیا |شزو - ۷۸

 نبا لاق : معن : لاق ؟ اللص مقلب ىنلا ت كف < ل ىنلا دهع ىف ةبغار یمآ FE تلاق امهنع هللا یضر

 < 6 نيدلا ىف مولتاقي مل نيذلا نع هللا اهنیال ]ل اهيف ىلاعت هَ هللا لزناف : ةنييع

 هح رش مدقت دقو « ةبغار یهو ىأ قتنآ و ركب ىنأ تب هات ثيدح هيف ركذ ) كرشملا دلاولا ةلص باب ( هلوق

 ىذلا : ییطا) لاق « ةدحولا وأ ماب وه له « ةيغار » هلوف ىف فالتخالا نايب مدقت و « ةبملا باتك ىف قوتسم

 شرف دمع ىف وأ ةكرشم هلوقب تئرق اذاو « ريغال مالسالا ىف ةبغار دارملاف دمق الب ناك نا «ةبغار » امطوق نأ ررحت
 لمح نیءتف ةدحرااب يتلا 2 امآ تلق ۰ مالسالا ةهر راك هانعف مي « ةمغار « ةءاورلا تاک ناو ¢ یلص ىف ةبغار دارم

 ىف ةبغار تءاج وأ اهنأىهو » ىرخأ ة ةرج نم دوقلا نيعش و ٠ ةدحاو ةصق ىف دحاو تسب دح هنا ديقملا لع هيف قاطملا

 ىلا جات الف هرمآ و مب ىنلا لمف نم مالسالا ىلع فا تا حويل اهتاص ىف نذأتست نأ .امسأ جتع ل مالسالا

 كلذ ىف هناذئتسا

 جوز اهو اهمأ قأرلا ل ساپ - ۸

 شیرف دمع ىف - کر شم یهو ۳ تمدق تلاق ءامسأ نع 2 "ةورع نع ماشه ىنثذح "ثیلا لاقو .- ء۹۹

 : لاق « "ةبغار یهو تمدق یمآ نإ : تلقن و یبذلا تیکفتساف « اهيبأ مم - مال یبلا اودهاع ذإ مهمدلمو

 « كمأ یلص « معن

 ا دبع تا » لا دبع نب لل دیبع نع باپش نبا نع ليقع نع ثیلا ان دح یبحم اشتر - ۰

 : لاقذ : 3 ىبلا ىعي 1 سمی اف : لاقذ سا -لسرآ لك ره نأ هربخآ نايف. ابأ نأ هريخأ نا نا

 3 ةلصلاو فافتلاو ةقدصلاو ةالصلاب 2 41

 دروأ 6 لقره هم ف نايفس یا كثوردح اههددأ : نثر دح هيف یو (جوذ اذو اما ةأرملا ةملص باب ) هوق

 قوس حرش مدت دقو » ةلصااو فافعلاو ةقدصلاو ةالصا اب یا ىعل ا أي 0 نامفس نآ لوق وهو افرط اهنم

 مك نخ ويف ةلصلا ركذ انه هنم دارملاو « نارمع لآ ريسفت ىف اضيأ هدناوف نم اريثك ترکذو « حيحصلا لوأ ف

 فلا لاهو » لاشن اماعم دزو هلق بايلا ف هيلا راشاا رک یآ تب .اهعأ ثب دح یا 1 امو نم ةجرقأا

 ءوج » ىف ولعب انل عقود ؛ ثيللا ىلا « میم یآ جرختسم و ىف الوصوم اذل عفو دقو «ةورع نآ وهو « ماشه یثدح

 نأ ءاسال حابأ لب ینلا نأ ءامسأ ثيدح نم ةجرتلا هقف : لاطب نبا لاق . ثيللا نع « ىسوم نب ءالملا مهجلا ىبأ
 نذإ نودي احلام ف فرصت نآ ةأرلل زاجأ نأ ةجح هيو : لاق « امجوز ةَروأشم كلذ ىف طرتشإ لو ابمأ لمآ

1 
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 ىف دييقتلا مدع هيلع لد ام ىلع مذقي صاح ليلد هيف تبث نإ طارتشالاب لوقلا نأ نخ الو « لاق اذنك . اپجوز

 كرشلل حالا قص یسیساپ - ٩

 تمم » لاق ررانید ن هلا دبع ان دح سم نب زب زعلا دبع ان دح "لیعاسا ۱ یموم او - ۱

 ةمجللا موب اهسيلاو مذه عقبا « هللا "لوسراپ : لاقف « عابن ءاریس ۳۹ ۳ ىأر : لوقب أمهمع ۹ ضر رم ئا

 لح رع ىلإ لسراف « لل اهنم زا ینا ينأف ٠ هل یالعال نم هذه سيلي امن : لاق . دوفولا كءاج اذإو

 لسرأف ٠ اهوسكست وأ اهميبك نک لو « امسال اہک طع مل ىنإ : لاق ؟ تلفام اپف تلق دقو اسلا فيك : لاقف

 « سب نأ لبق كم لهأ نم 4 خأ ىلإ رم اهس

 مدقق دقو ؛ كثيدحلا « عابت ءا ریس ةلح ربع یار » ربع نبا ثيدح هيف ركذ ( كرشلا خالا ةلص باب ) هوق

 6 اهعيبتل » ىنهيمشكلا ةياور ىف عفو« اپمیبت نكسل و د هيف هلوقو : سابللا باتک ىف هحرش

 مرا قلع لصف اپ - ۰

 یا نعد ةحاظ نب "يم وم تم نامع 6 را لاق مش ای دح ديل ولا وبأ شی — 7۲

 ع 4 . . . ةنجلا یادی لسب ىف ريخأ للا "لوسراپ ليف : لاق پوآ

AFبه وم نب هللا درع نب نام نا ان دح ةبعش ان دح هم اندح رشب نب نهراا "دبع لَم —  

 : لاق الجر نأ 4: فا .یضر «یرا من الا بو ىبأ نء ةصاط ی قوم ااا ۲1 دبع نب قاع ناز

 ىبنلا لاقف ۽ هلام تا 9 هو فا "لوسر لاقف ؟ هلام هلام : مولا لاقف ؛ ةيحلا ىناخدي" لمعب ىنريخأ ل "لوسرا

 ناکهنأکل اق اه رُذ 3 مرا ؛لمتو 3 "هک لا یو و ۲ ام قو ¢ ایش هب ك رشنال 21 دست : 22

 ۱ « مهلحار ىلع
 رخألا نيبو هنيب نم مو براقالا ىلع قاطإ « ةلمبلا ءاحلا رسكو ءارلا حتفب ( محرلا ةلص لضف باب ) هلوق

 مراذسي ىناثلا نال حجرملا وه لوالاو « طقف مراحما مه ليقو . ال ما مرح اذ ناك ءاوس ءال ما ثري ناك هاوس , بسف
 ىراصنالا بويأ ىبأ ثيدح هيف ركذو . كلذکس يلو ماحرألا ىوذ نم لاوخألا دال داو مایعالا دالوا جورخ
 هفو « هلام برأ » قص هلوق هيفو  نیبجو نم هدروأ « ةنجلا ىلخدي لمعب ىنربخأ هللا لوسد اي لبق لاق »
 ةاكرلا باتک یف ىفوتم ه-رش مدقت دقو « محرلا لصتو ةاكرلا فوت و ةالسعلا مة د

 مطاقلا میس ١-



 قلی هوه - 0۹۸4 ثيدحلا

 لاق ممطم نب ريج” نب "دم نأ باپش نبا نع ليقع” نع ثيل اثدح ريكس "نب ىبح ازم - هده
 6 مطاق ةبحلا ”لخديال : لوقي هب ىبالا غمس هنآ رخ ممطم ن ريبج نإ »

 اذكو , ليقع قيرط نم هدروأ اذک ( عطاق ةنجلا لخدب ال ) هلوق . محرلا عطات ىأ ( عطاقلا مثا باب ) هلق
 نب هللا دبع نع « درفملا بدالا » ف فنصملا هجرخا دقو ؛ یزهزلا نع مهلك صغمو كلام ةياور نم لم دنع

 ةياورك ىرهولا نع هئييع نب نایفس ةءاور نم یذمرتلاو لم هجرخأو « محر عطاق و هيف لاقو لا نع حلاص
 حلاص نب هللا دیه ةيا ورک هنع هاور نايفس پا ضعب نأ لاطب نبا رک ذو . محر عطاق ىم : نایفس لاق « كلام

 ف ىضاقلا لمع اسا هجرخأ كييعس ىبأ نع ةيطع نع شعالا قيرط نم ظفللا اذه درو دقو < ريسفنلا جردأف

 ىبأ نع ناتسم ىضاق نیسحلا نب هللا دبع هاو ميظع نزوب یاز مث ءارو ةلمهمب زيرح ىنأ قيرظ نمو « ماكحالا »
 نابح نبا هجرخأ > محد عطا الو « رحسا قدصم الو « رخ نمدم ةئجلا لخدب ال » هعفر ىسوم یآ نع ةدرب

 ام عم ايندلا ىف ةب وقعلا هبحامأ هلا لجمي نأ ردجأ بلذ نم ام » هعفر ةركب یا كثريدح نم دواد ىبالو . ماحلاو

 لاعآ ناوهعقر ةريره یا تبدح نم «درفلآ بدالا , ف فنصيللو « مچ را ةعماعا و یغیلا نم ةرخآلا یف هل رد

 باوبأ نأ د دوعسم نبا ثيدح نم ىناربطلاو « معر عظاق لمع لبقي الف: ةعمج ةليل سيمج ةيشع لك ضرعت مدآ یب
 لع لزنت ال ةحرلا نا » هعفد فوأ فآ نبا تبدح نم , درفملا بدالا » ف فنیهلل و « محراا مطاق نود ةفلغم ءامسلا

 هيلع نوركتيالو محرلا ةءيطق ىلع هن ودعاسب نیذلا موقلاب داري نأ لمتحم هنآ ىهاطلا رك ذو « محرلا عطاق مف موق
 عطاقنلا مؤشب ام ومع سانلا نع سبح هثأو رطملا ةحرلاب دارب نأ لمتح و

 محار لا قصب قزكرا 4 ىف طس ند سي - 5 ۰ 2 3
 نع » ديمس ىلأ نب ديعس نع یبا ىث دح لاق نعم نب دمع انثدح ريل نب ميهاربإ نج - ۰ 0 06 5 ۲ ۳

e ۹ ۲ ۳" 7ماو 2207  
 هل أسفي نأو « هقزر ىف 4 طس نأ رس نم: لوقي ب هللا لوسر ”ثعمس : لاف هنء هلا ىضر ةر ره ىلأ

 « هحر لصیلف هرآ ىف

 كلام نب ”سنأ ینربخآ » لاق باپش نبا نع ليقع" نع ثلا انت دح ريكب نا حب اڑا - ۸
 « هععر لصیلف « هرثأ ىف 4 اني « هقزرر ىف 4 طبی نأ بحآ نم : لاق هلی هللا لوسر نأ

 نب دمع نبا ىأ ( نعم نب دمج ) هلِوق . همحر ةلص لجال ىأ ( محرلا ةلصا قزرلا ىف هل طب نم باب ) هلوق
 قل وم ثيدحلا لياق وهو 5 ةبح ىلعألا هدج ةلضالو ¢ ورمع نبا ةنك اس ةمجءمو ةحوَعفم نونب ةلفل نب نعم

 لاج ر دنسب دحا دنعو « الا ىف ةأسنم « لاملا ق ةارثم , لهألا ىف ةبع محرلا ةلص نا و ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم هئسحو یذمرتلو « بحآ نم » سلأ ثيدح ىف ( هقزر ىف هل طبي نأ هرس نم ) وق . ىربقملا ( ديعس
 ساو ۾ رامعالا ىف ناديزيو رايدلا نأ رمعا قلا نحو راوجلا نمو مرا ةلص و اعوفرم ةشاام نع تاقث
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 هنع عفدب و و لات بابل ردح وحن لع ثيدح نم مالا هحو و رازبا و دنا اوز و قدحا نب هللا ديع

 اهب عفديو « رمعلا ىف امهب هللا ديزي محرلا ةلصو ةقدصلا نا د هعفر سبأ ثيدح نم ىلعي یالو « ءوساا ةئيم

 رع نا ثيدح نم «درفملا بدالا , ىف فلؤملا جرخأو . فيعض هدنس نکنا « ن ملا عمجل « ءوسلا ةتيم

 هلوأ مضب ( أسنيو ) هلوق . « هلهأ هبحأو , هلام ىرثثو , ءرمع ین هل رل ه2  رصوو هير قئا نم م ظفلپ

 عبق هلال ارثأ لجالا ىمسو « هلجأ ىف ىأ ( هرثا ف) هلوق رخي یہ 2۰۵ مث ةلبم اهدمب نونلا نوكسو .

 ر الا ىهتفي ىح رمعلا یضقنب ال لمأ هل دودم س ام ءرااو : ريهز لاو « رمعلا

 : نيتلا نبا لاق ءرثأ ضرالا ىف همدقل قبب الف ةكرح هل قبب ال تام نم ناف ۰ ضرألا ىف هيشم رثأ نم هلصأو
 نم امهنيب عمجاو ( نومدقتسپ الو ةعاس نو رخأتسی ال ملجأ ءاج اذاف ) ىلاعت هلوق ضراعي ثيدحلا رهاظ
 هعفني اه هتقو ةرامعو « ةعاطلا ىلا قيفوتلا ببسب رمءلا ىف كربلا نع ةيانک ةدآبرلا هذه نأ امهدحأ : نيبجو
 ةبسنلاب هتمآ رامعأ رصاقت مليل ىنلا نأ ءاج ام اذه لثمو . كلذ ريغ ىف همبيضت نع هتنایصو « ةرخآلا ىف
 ةنايملاو ةعاطلا قيفوتلل ابدس نوک محرلا ةلص نأ هلصاحو ۰ ردفلا ةليا هللا هاطعاف ممآلا نم یضم نم رامعأل
 نم هب عفتني ىذا لسعلا قیفوتلا نم هل لصحي ام ةلج نمو . تع مل هنأ. كنف ۰ لومجلا ركذلا دعب قبيف ةيصمملا نع
 نأ امهيناث . ىلاعت هقا ءاش نإ ردقلا باتک ىف كلذل ديم ىتآيسو . لاصلا فاخلاو ؛ هيلع ةيراجلا ةقدصلاو « هدعب
 لع ىلإ ةيسنل ایفل هيلع تلد ىذلا لوالا امأو , رمعلاب لكوملا كلا ملع ىلا ةيسنلاب كلذو « اهتقيقح ىلع "دابرلا

 هلا لع ىف قبس دقو . اهعطق نإ نوتسو « هحر لصو نا الثم ةنام نالف رمع نا: الثم كلملا لاقب نآک « ىلاعت هللا
 صقثلاو ةدايزلا هيف نكمي ىذلا وه كلملا لع ف ىذلاو « رخأتب الو مدقتب ال هلا لع ىف ىذلاف ؛ عطقب وأ لصي

 لع ىف امل ةبسنلاب تابثالا و وحل اف € باتکلا مأ هدنعو یبثب و ءاشیام هللا وحمب ) ىلاصت هلوقب ةراشالا هيلاد
 لوالا لاقيو « مريملا ءاضقلا هل لاةيو . ةتبلا هيف وس الف لاا لع ىق ىذلا وه باتکلا مأ ىفامو ۰ كلا

 لغ لسمح نأ نسح رخآ اذاق « ءىثلا حجت ام رئال ناف ۰ بابلا ثيدح ظفلب قيلأ لوالا هجولاو . قلعملا ءاضقلا
 زوج و : لاق ,قئافلا» بحاص مالک ريشي هيلاو « روظأ لوالا هجولا : یبطاا لاقر . روكذملا دقف دعب نسحلا ركذلا
 الو . محرلا عطاق رثأ لحمضي اك امیرس لحمضي الف اليوط ايندلا ىف محرلا لصاو رثأ قبب هقا نأ ینعلا نوكي نأ
 : ىئارملا ضعب ىف هلوق مامت بأ دشنأ

 رفسأا رفذلا نع لغش ىف حيصأو دمحم دعب لامالا تيفوت
 نال ىل لعجاو ) مالسلا هيلع ليلخلا لوق ةدالا هذه نمو . رعشلا اذه هيف لبق نم تع 1 : فلد وأ هل لاق

 ءادردلا ىنأ نع فیعض دنسإ ۾ ريغصلا » ىف ىناريطلا جرخأف ؛ ثلاث هجو هريسفت ف درو دقو ) نيرخألا ف قدص

 ىلاعت ها لاق  هرع ىف ةدايز سيل هنإ : لاقف « هلجأ ىف هل "یبنآ همحر لصو نم لب هنا لوسر دنع رکذ د لاق
 نم « ريبكلا » ىف هلو . « هدعب نم هل نوعدي ةحلاصلا ةيرذلا هل نروکت لجرلا نكلو « ةبآلا (مبلجأ هاج اذاف و
 . ثيدحلا ,ةحلاص ةيرذ یمعلا ةدايز اعاو , ابلجأ ءاج اذآ اسفا رخوب ال هللا نأ و هعفر ىنيجلا ةمجشم ىبأ شرب دج

 قو كلذ نم معآ ىف هريغ لاقو . هلقعو همهف ىف ربلا بحاص نع تافآلا قن رمعلا ةدايزب دارملا نأب كروف نبا موجو

 كاذ وحنو هلعو هقزر ل: "درو



 ۱۷ 0۹۸۵ - ۵4۸۷ ثيدحلا

 هللا "صو "لصو نم تسیساپ -۳

 نب ديمس ىع تمم لاق درز ىبأ نب ةيوامم انربخآ هللا دبع ان ريخأ دم نب رشب یم - ۷

 مرا تلاق هقاخ نم غرف اذإ ىتح « قلا ی هلل "نإ : لاق  "یبنلا نع ةريره ىبأ نع » ثادح راسب

 تلاق ؟ كمطف نم مَطقَأو كلَّصَو نم لصا نأ يضر امأ « معن : لاق « ةميطقلا نم كب نئاعلا 'ماقَم اذه

 ىف اودسقت“ نأ تیلو نإ مع لبف ) مش نإ اوهر قاف : عع هللا ةلوسر لاق . رك# وف : لاق ۰ برای لب
 ( مماعرأ اومطقتو ضرألا

 رب ره ىلأ نع » اص ىلأ نع رانید نب هلل دبع انثدح "نابلس اد دح راع نب اخ ارم - هده

 نمو « هتلصو كلصو نم : هللا لاقف « نحرلا نم ةنْجُش حر "نإ : عيدي "يللا نع و فا يضر

 « ةيمطق .كملطق

ی وانس یل ی لاق رلالب ی املس ان لح مرم ىنأ ن دعس انو بس 8
 نع درر یا 

 املصو نف « ةخيش مح را: لاق عقلي "بلا نع عیب جوز ابن هللا ىضرةشئاع نع ةورع نم نامور نب دیز

 « هقمطف ایطف نمو « هتلصو
۱ 

 ىبأ نبا وه ةيواممو « كرابملا نبا وه (هللا دبع ) هل . هحر لصر نم ىأ (هقا مو لصو نم باب ) هلوق

 يآ نب ةيواعلو « ةاكرلا لوأ ىف هتیمستو هطبض مدقت « ةلمهم لاد اهدعب ءارلا ديدشتو ىازلا حتفو میلا ضب دررم

 اذا یتح قاخلا قلخ هقا نا ) هلوق . ةشئاع قيرط نم بابلا ثيداحأ كلاث وهو رخآ ثيدح بابلا اذه  درزم .

 لءتحيو « تاقولخلا عيمج ین اب دارملا نوكي نأ لمتحي : ةرمج ىبأ نبا لات« لاَق# ريسفت ىف خرف لیوأت مدقت ( غرف

 « دوجولا ىف اهزار إو ضرالاو تاوایسلا قلخ دعب نوک-ب نا لمحت لوقلا انهو . نيفاكملا ةب دارملا نوكي نأ

 ءامتنا دعب نوكي نأ لمتحيو « لقلاو حولا الا دعب زربب لو ظوفحما حوللا ىن ابتک اهتلخ دعب نوكي نأ لمتحو

 هلوق ۰ دنا لثم مالسلا هيلع مدآ بلص نم مبجرخأ ال ( مكبرب تسلا اإل هلوق دنع مدآ ىنب حاورأ قلع ۱

 نالوق لاقلا ناسلب نركب نأ لمتحو لالا ناسلب نوكي نأ لمتح : ةرج نآ نا لاق ( تلاقف محرلا ساق ) ٠

 اضيأ نالوق ؟ القعو ةايح اپمالک دنع امل هقا تا وأ یه اي ملکستت لبق ىناثلا لعو . حجرأ یاثاو ٠ نادوپشم

 نآرقلا ظفل مومع صيصخت نم نيل والا ىف امو , كلذل ةماعلا ةردقلا ةيحالصا حجرأ لوالاو « ناروهشم -

 لاتقلا ريض ف مدقت دقو : تلق . ءىث اهرصح ال ىلا رداقلا ةردق رصد نم هتم مولي الو : ليلد ريغب كثردحلاو

 اكام لوقلا هيلا بسن ىذلا نوکی نأ زو-< انضر! هلرقو « لثكا برض باب نم هئاو « راجا ىلع هل ضایع لمح ٠

 یهو درزم نأ نب ةيوامم نع رخآ هجو نم ثيدحلا اذه ىف ةدايؤب قاعتي ام اضيأ مدقتو ۽ محرلا ناسا ىلع ماكي

 ىكحو « نحزلا ةزجحم تذهخأ محرلا نا » ىلا بطلا دنع سابع نبا ثیدح ىف عقوو « نمحرلا وقع تنغا# ه هلوق

 یرابا مف ۰ ۱۰ حج 6۳ ام



 پلا بانک - ۷۵ ۱۸
 نا هةشتام ثيدح نم لسم هجرخأ اه كلذ داو « شرعلا ةا انه ةرج اب دارلا نأ « یذمرنا حرش » ىف انخيش

 ريسفت ىف « ةعيطقلا نم كب ذئاملا ماقم اذه م هلوقب قلعتي ام اضيأ مدق:و ء شرعلا ماوف نم ةمئاقب تذخأ محرلا

 دآرملا ريسفت وهو « ماقم و لدب « ناكم اذه ١ ظفلب كرابلا نبا نع ىموم نب نابح اور ىف عقوو « لاتقلا

 ةريره نأ نع رخآ هچو نم باپلا ثيداحأ ننام ىف ( كمطق نم عطقأو كلمو نم لصأ ) هلوق ۰ ىاسنلا هجرخأ

 بطاخ اهو < ةناسح) بظع نع ةيانک هلا نم لصولا : ةرج ىبأ نبا لاق « هتمطق كمطق نمو هتلصو كلصو نم »

 لد ةتدعاسمو ديرب اب ةفاعسإو هتم برقلا وهو لاصولا هحل بوبحملا هيطعي ام مظعأ ناکالو « نوءبفي امي سانلا

 : لاق . هدبعل هاسح) میظع نع ةيانک كلذ نأ فرع « ىلاعت هللا قح ىف ةلبحتسم كلذ ةقيقح تذاكو « هيضر ام

 لا بوسنملا لوقلا ىنعي ةنإ انلق ءاوسو : ىطرقلا لاقو .ناسحإلا نامرح نع ةيانمك وه ٠ عطقلا ىف لوقلا اذكو

 ملكتي و لقعي نم محرلا تناك ول : ىنمملا نوكي نأك لیثلا و ريدقتلا ةبج لع هنأ وأ ةقيقحلا وأ زاجلا لیبس ىلع محرلا

 ام رض لاثمألا كل و ) اهرخآ قو «ةيآلا ( امشاخ هتيأرل لبج ىلع نآرقلا اذهانلرنأ ول ) هلثمو ءاذك تلاقلا

 هلخدأف هراجأف هب راجتسا نم ةلزتم اهلزن] ىلاعت هنأو « محرلا ةلص مآ دك أدب رابخإلا مالكلا اذهد وصقف ( سانلا

 هللا هبلطي نم ناو «هقا ةمذ ىف وبف حبصلا لص نمد لب لاق دقو «لوذخ ريغ هللا راج كلذكناكاذاو « هتيامح ىف

 انئدح دلخع نب كاع ان'دح ) هلوق « ىناثلا ثيدحلا . لسم هجرخأ < رانلا ىف هبجو ىلع هبكي مث هکردب هتمذ نم ءىشب

 ىذلا ثيدحلا رخالاو اذه اهدحا : ثيداحأ ةلالث ینعلا اذه ىف ناهلسا ( دانید نب هللا دع انثدح لالب نب ناجاس

 نع اضيأ دروم ىبأ نب ةيواعم نع هثيدح كلاثلاو  ديحوتلا ىف قاب و لاتفلا ريسفت ىف هقيرط نم قبس دقو .4بق

 ءاجو « نوت اهدعب ميلا نوكسو ةمجعملا سكب ( ةنجت محرلا ) لوق ۰ بابلا ثيداحأ ثلاث وهو نامور نب ديرب

 قرط یهو نوجشلا دحاو كي رحتلاب نجشلاو « ةكبت ىلا رجشلا قورع ةنجشلا لصأو . ةفا و اور هحتفو هلوأ منا

 نم امسا ذخآ ىأ « نمحرلا نم د هلوقو . ضعب ىف هضمب لخدي ىأ « نوجش وذ ثيدحلا و محلوق هنمو  ةيدوآلا

 نم امسا امل تققشو محرلا تقل ۰ نحرلا انأ د اعوف سم ناسلا ىف فوع نب نمحرلا دبع ثيدح ىف اک مسالا اذه

 ثيدحلا ىنعم : ىليعامسالا لاتو . هقا ةحر نم عطقنم اهل عطاقلاف ۽ اب ةكبتشم ةحرلا راثآ نم رثأ ام ىتعملاو « ىمسا

 : ىطرقلا لاق . كلذ نع هقا ىلاعت . هلا تاذ نم ابنآ ءانمم سيل و, ةقاع ةب اهلف نحرلا مسا نم اهمسا قتشا محرلا نأ

 مايقلاو فاصنالاو لدعلاو حصانتلاو دداوتلاب اهئاصاوم بج و نيدلا مد ةماع) اف  ةصاخ و ةماع لصوت ىلا محرلا ا

 . ممالز نع لفاغتلاو مهلا وحآ دقفت و بيرقلا ىلع ةقفنلا ديزتف ةصا | محرا امأو . ةبحتسملاو ةبجاولا قوقلاپ

 یآ نبا لاتو « برقلاف برفآلا د بدالا بانك نم لوالا ثيدحلا ىف اک كلذ ىف مهقاقحتسا بتارم توافنتو

 ىنعملاو . ءامدلابو « هجولا ةفالطب و « ررنعاا عقدب و « ةجاحلا ىلع نوملاب و « لاملاب محرلا ةلص نوكسن :ةرمج

 محرلا لهأ ناكاذإ رمتسب امثل اذهو « ةقاطلا بسحب رشلا نم نكسمأ ام عفدو « ريخلا نم نكمأ ام لاصيا عماجلا

 اذا ميمالعا مث . مبظعو ىف دهجلا لذي طرشب « مهتاص یه هقا ىف مهتءطاقف ارا وأ اراک اوناک ناف « ةماقتسا لهأ

 قيرطلا ىلا اودوعي نأ بمغلا ربظب مه ءاعدلاب مهتاص كلذ عم طقسب الو قلا نع مهفلخت ببسب كلذ نأ اورصأ

 قام هل ردقي ام نسحأو : فوذع ءىش ىلع ةفطاع ءافلا هذهو « ام د هتباو ر ىف ليعامسالا داز ( هللا لاقف ) هلوق . لش

 وهو , ةشئاع یردح كيل الا كثيدحلا « جا 3 اف , ةعبطقلا نم كي ذئاملا ماقم اذه : تل اف و هلبق ىذلا ثيدحلا



 ۰ تبدلا
۹ 

 بودنم الص ناو, محرلا سآ معا ةئالثلا هد داحالا قو ۲ ةضل ظفاب هنأ لإ لبق ینلا ةر رم نآ ثیدح ظفلب

 ناحجر لعو «ةیفیقوت ءامسالا نأ لع ةب لدتساو . هيف ديدشلا ديعولا دورول رئابكلا نم اهعطق ناو هيف بغ رص
 نم وأ تاوذلا نم تناك ءاوس ءايشالا عيج ءاوسأ ( ابلكءامسالا مدآ معو ) هلوقب دارملا نأ ىلا رئاصلا لوقلا ..

 e ۳ 2 ۳ 1 ا 2 و ا

 نع لاخ ىبأ نب لباس نع ”ةبعش امدح رف نب دمع ايئدح سابع نب ورع یم ۰
 ىبأ لآ نإ : لوقي - رس ريغ اراهج - لَ ىلا "تعم : لاق صاملا نب ورع "نا » مزاح ىبأ نب سیف

 ديم نب اب دز« نسل او اي ان« یو وسي فا: رقنج عب دلع بانك اف اور لهل
 ء الالب اپلبأ مجر محل 'نكلو :  یبلا تمس » لاق صاملا نب وررع نع سيق نع نایب نع دحاولا .

 دارااو ؛ ةيناتحتلاب هلوأ حتفب زوج و : ةاشاب هلرا ما ( ام الہب محرلا لبن ) نيونمااب وه ( باب ) هلوق 0

 یرسپلا لهابلا نا بأ وه ةلمهملاو ةدحوملاب سابع نإ ورعو « انثدح درذ ىبأ ديغل ( یئدح ) هلو . فلكملا
 درفناو « ىزاخيلا خويش نم یلعسولا ةّةيطلا نم وهو « یرخالا نكسو امها دحا نم هلصأ , یزاوهالا هل لاقيو

 ۱ نکل ؛ یدپم نبأ نع ىراخبلا خویش نهاهريغو نيعم نب یو نچآ ب ثدح دق بالا ثبدحو . ةتسلا نع 2

 رأ او «یرصب وهو ردنغ وه هخيش رفعج نب دعو « یصاملا نر ورع وهو هيج هيباحص نوک هنع همر خت بسان ٠
 نع صفح 3 بهو ةباور ند ليعامسالا هجرخأ ام الإ نفع الإ ةيفش باحصأ نم دحأ دنع روك ذملا ثيدحلا

 نع لسم دنع ( لاق مالا نب ورمع نا ) هلوق 1 هوب ذک صفح ن بهوو ؛ ةبعش نع ىدجلا مهار نأ كلما دبع

 نب ناب ةءاور ىف عقوو 0 صاملا نب ؤرمع نع » ظفلب ردنغ نع امهالک نیعم نب ی نع ليعامسالا ديعو دعأ

 ىبأ نب سیقل سيل و « ةقلعملا قيرطلا ىلع مالكسلا ىف امي ةراشالا ىنأتسو « صاعأا نإ ورمع تغمس و سيق نع رشب

 هل ام عج اذهو 0 روج لآ ف رخآ ثیدح لسم دەعو ‹ مميتلا ف یم رخآو ؛یوبنلا ثعيملا ىف یضم ىراخبلا دنع: ١

 ف عومسملا ناك ىأ لومفملاب قلعتي نأ لمتحم ( ازابج 22 ىلا تعمس ) هلو . ةعوف نملا ثيداعالا نم امهدنع
 ربج هنأ موت عفدل كلذا ديك أت « رم ريغ , هلوقو ؛ ارج كلذ ل وقأ ىأ لعافلاپ قلعتي نأ لمتح و ء رجلا اح
 فذع کول اذك (ىنأ لآ نار هلوق ' هعاشآ و هب ربج لب ةيفخ كلذ لقي مل ةنأ دارلاو ۰ یرخآ هافخأ و ةرم ةب

 یباور ف وه اذكو  نالن ىبأ لآ » لاقف هنع یک نكل هت اور ف لمتسا هتيئآو 6 ةينكسلا ةادآ ىلا فاضي م

 « نالثد هرق سالا ضع بتك مث ضایب ۳ نالف , عضوم لسم لصأ ف عقو هنأ ىطرقلا ركذو ¢ ليعامسالاو لسم

 مهضعبل و « نالف یی ىنأ لآ نا, هتاوز ضعيل عقر اذطو < لع مما نڪ ةنانمك نالفو حالعالا لمبس ىلع



 بدلا باتک - بو ۰
 نب دمع باتک ىف ) هٍوق . هيف یداخبلا خيش سابع نبا وه ( ورع لات ) لوق . مرجلاب «نالف ىبأ لآ نا »
 باوصلا نا : « نيحيحصلا نيب عملا » باتاك ىف قلا دبع لاق ( ضايب ) هلق . هيف ورمع نیش ددنغ ىأ ( رضعج
 مهضعب هنم مبفو « ةياتلك ريغإ ىمي ضيبأ عضوم رفعج نب دم باتك ىف عقو ىأ « عفرلاب ةملكلا هذه طبض ىف
 .یم مہف وهو ؛ ضابب ىبأ لآ نا رفعج نب دم باتک ین هنأ ىلع رجلاب هأرقف ةياورلا ىف هنع ىنكملا مسالا هنآ

 مهنأب رعشم ثيدحلا قايسو « شبرق نع الضف « ضايب ىبَأ لآ اهل لاقي ةليبق برعلا ىف فرعي ال هنآل هميف نم
 لع 4 نم دعبأو ءامحر مم نا ه هلوقل كلذ نم صخأ مهنأب راعش] هيف لب « شب رق یهو ھی ىنلا ةليبق نم
 نبا لاتو . اضيأ قاسلا بساثپ الو « ىأر ىلع مخا وأ رييغتلا نم هيف ٠١ راصلالا نم نطب مو ةضايب ىنب

 , ةاورلا ضعب نم ةانکا هذه : ىوونلا لاقو . مهئانبأ نم نرملسلا كلذب ىذأتي الثل ةيمسقلا تفذح : نيتلا

 نا : ضايع لاتو . اعم امإو «هريغ قح ىف امإو , هسفن قح ىف ام] ةدسفم هيلع بقرتيف مدالاب حرضي نأ ىشخ

 هحو « قایسلا ىف امهم عفو اذكص :ديملا ققد نبا لاقو . صاعلا ىنأ ن کلا وه انه هنع ینکلا

 فا لآ ريدقت حصي الو ۰ کمال ىنب لآ ناك ولف ‹ نآ لآ هلوق عم مقتسب الو ةيمأ یب ىلع مبضعب
 ؛صاخلا دارأو ماعلا قلطأ ةنأ لئاقلا دارم لعل : تلق . صاخلاب رسفي ال ماعأاو ةيمأ ىنب نم صخأ مهنال صاعلا

 یطایمدلا مزجو « هيلع دمتمي ال بهو نكل « ینب لآ نأ د املا ترشآ ىلا صفح نب بهو ةءاور ىف عقو دقو
 عجاري ايش اذه ىف ىفرعلا نبا مالك ىف ىأر هنا : ذيعلا قيقد نبا لاق مث ۰ ةيمأ نب صاملا ىفأ لآ ةناب هشاوح ىف

 ىبأ لآ نا و صاملا نب ورمع ثيدح لصأ ىف ناك : «نیدرلا جارت » ىف ىبرعلا نب ركب وبأ لاق : علق . هنم

 ىلع لءاعتا ىلا هيسنو هيلع عينشتلا ىف غلابو سانلا یضب هبقمآ و . ةب مرج اذك « نالف ىبأ لآ و ريغف « بلاط
 يمل ىبأ جرخت م » ىف ةدوجو» ىبرملا نبا الا راشأ ىتلا ةياورلا هذه ناف ركدنملا اذه بصي مو « بلاط ىبأ لآ

 نع مزاح ىبأ نإ سيق نع رشب نب نایب نع ىداخبلا دنسب دحاولا دبع نب ةمينع نه. قفوملا نإ لضفلا قبرط نم
 نکسا اضيأ هجولا اذه نم ىليعامسالا هجرخآ دقو « امالي اهلبأ احر بلاط ىنأ ىنبل نإ » همقر صاعلا نب ورم

 اكس ياو ؛ بلاط ىلأ لآ ىف اصقن یضتقب كلذ نأ مهنظ عضوملا اذه مه.أ نا لماحلا نأكو ‹ بلاط ظفا مجا

 «ءايلوأبد رذ ىبأ ةياور نم ةخسن فو رثكالا اذک ( ىتايلوأب اوسيل) هلوق ۰ لامت ةا ءاش نإ همض وأس اک هومهوت

 ‹ ضعبلا ةداراو لكلا قالط] نم وبف ىأ < مهتم لسي مل نم ىفالا اذ دارلا نأ یدوادلا نع نيالا نا لقنف

 حجرو« نيدلا ةالو ال صاصتغالاو برقلا ةيالو ةيفنلا ةيالولا : ىباطخلا لاتو . عيمجلا ال عومجلا اذه ىلع ىننلاو

 امل امل قي ىنلاب سانلا صخأ نم امه وأ رفعجو ايلع بلاط ىنأ لآ ةلمج نم ناف ؛ حجارلا وهو لوألا نيتلا نبا
 ةلاور ضمت ىلا بسل ال ثيدحلا اذه ةح سانلا ضعب لكشتسا دقو « نيدلا رصأو مالسالا ىف مدقااو ةقب اسلا نم

 | انباع ملك_: ةبيش نب بوقعي لاقف مزاع ىلأ ن سيق امآ : تاق < هديب لآو ىلع نع فارحنالا وهو بصللا نم

 . یرهزلا نم قثوآ وه : نيعم نا لاق ىتح دین اسالا مصأ نم هند ثيدحلا لعجو همظعو هردق عفر نم مهن سيق ىف

 نم مرثوو . هيف حدقي ال هدارفاو بئارغ اهنأب هارطآ نم باجأو « ريك انم ثيداحأ هل : لاقو هيلع لح نم مهنمو

 نم باجأو « نييفوكلا ءامدق نم ريثك هنع ةياورلا بنجت كلذل و ىلع ىلع لم ناك : لاقو هبهذم ىف هيلع لح
 رابكنم وهو « ةياورلا لوبقم تبث ةقث هنآ هيلع دمتعااو : تاق . طقن ىلع ىلع نام-ع مدقي ناكهنأب هارطا



 ۳" 040۰ تيدحا

 رشب نب ناسيب و دلاخ نآ نب لیعامسا باپلا ثيدح هنع یور دقو . هنود نف قیدصلا ركب نآ نم عم , نيمباتلا

 ءىش ىلا بسن دق ىومأ دحاولا دبع نب ةسبنع وهو ناي نع یرارلا نكلا , بصنلا ىلا ابسني ملو نايفوكامهو
 مزلتسپ ال حيمص لمح ثيدحللو « مهني نأ هاشاف ناك ام ىلع نيبو هنيب ناك ناو صاعلا نب ورمع امأو « بصنلا نم
 بلاط یبا لآ, دارملا نوكي نأ لمتحم و « مدقت اک عومجملا قنلاب دارملا نأ ومو « بلاط یآ لآ ىنمؤم ىف اصقن

 "لآ لب هلوقو « دواد لآ دهمازم نم ارامزم وأ ةلا یموم ىنأ ىف هل وقک خاس نالطإ وهو هسفن بلاط وبأ

 "« هتیاحو هرصاو هاب مقل ناكو هبأ قيقشو هع ةلوكل لسو ل نم ءامتنالا ىف ل اہم رکذلاپ هصخو « نوا ىبأ

 دارفإلاب رثكالل اذك ( نينمؤملا حلاصو هللا ىاو امل ) هلوق ٠ هنالاوم نم نتنا هنيد ىلع همباتپ مل الف كلذ عمو

 ضعب زاجأ دقو . عملا ةغيصإ « نینمژلا وحلاصو » یاب ةءاود ىف عقوو ‹ سنج مسا وهو « جلا ةداداو

 واولا تفذح نكل «نينمؤملا وحلاصو ليربجو هالوم وه هقا ناقد لصالا ىف تناك ميرحتلا ىف ىتلاةيآلا نأ نبرسفملا

 هللا سید ) هلوقو 6 عادلا عدي موي ) هلوقو € ةينابزلا عدنس ) هلوق لثم وهو « قطنلا قفو ىلع طخلا نم
 خاص ريغ ناك نم يا و سیلو « هبسن یم دعب ناو احلاص ناک نم ىلو نا ثيدحلا ىنعم : ىوونلا لاتو ( لطابلا

 . اميمح ابيرق ناك ولو رفاكلاو لسلا نيب نیدلا ىف ةءالولا عاطقنا ثيدحلا ةدئاظ : ىطرقلا لاتو . هبسن یم برق ناو

 لدف « هنيد لهآ نم ارنوكي مل نإ هحر لهأ نع اهافنو نبدلاب ةءالولا ثيدحلا اذه ف بجوأ : لاطب نبا لاتو
 . نيد ىلع ارنوكي ملاذا برا ناو ۰ نيبسانتملا نيب ةثراوملا اهب عقب ىتلا ةبالولا ىلا جاتح بسنلا نأ لع كلذ
 : یه ابعطق ىلغ دعوتملاو ابنلصب رومأملا محرلا نأ اذه نم دافتسيو : لاق  ةيالو الو ثراوت منيب نكي مل دحاو

 : عطق ةنآآل همطق نم ديعولاب قحلب الو 2 كلذ نم ىنثئسيف نيدلا لجأ نم هعطقب سأ نم امأف < كلذ اهل عرش ىتلا

 هوب ذك اوناكن أ دعب شیرقا جلي اعد اک الف ناكل ایندلا سا نم حابب ام اولصو ول نکل , هعطقب هقا أ نم

 . : نيعضوم ىف همالك بقعتيو : تاق . محل اعدو مهمحرف ميجر, هولأس امل محل قرف ةب اومفشتسا مث طحقلاب مبيع اطدف

 ىف حلاص ريغ ناک نم نأ ثيدحلا رهاظو : نيدلا ىلع سيل نم ىلع قلا هرصق وهو هريغ مالک هيف هکر اشي امهدحأ

 : ىغبفي رفاكلا محرلا ةلص نأ ىناثلاو ۰« نینمزلا اصو » هلوقب ةيالولا هدييقنا اضيأ قنلا ف لحد نيدلا لامعأ
 یهو اهب لدتسا ىلا ةروصلا ىف اک « لسم هبلص نم جرم نأ ىجر وأ , رفکیاا نع اعوجر هئم سیآ اذا امب اھدییقت

 ءىش ىلا دصقب نأ رفاكلا هحر ةلص ف.یصخرتپ نم جاتحيف ٠ كلذ وحنب للعو بصخلاب شيرقل يلب ىنلا ءاعد
  حرش »ىف عقو دقو ۰ كلذ ىف رفاكلا كراشي الف الثم لاعالا ف رصقم هنكل و نيدلا ىلع ناك نم امأو ۰ كلذ نم
 . اص بحأو , دايغلا ىلع بجاولا قحلا نم هل ال ىلاعت هقا بحأ امتاو « ةبارقلاب ادحأ ىلاوأ ال ىل ینملا : , ةاكشملا

  یونل ىعرأ نكلو ءال وأ محر ىوذ نم ناك ءاوس حالصلاو ناميالاب ىلاوأ نم ىلاوأو , یلاعت هقا هجول نينمؤملا
 حلاصو إل لامت هلوقب دارملا ف لیوأتلا لهأ فلتخا دقو . حقنم مالك وهو . ىهننا « محرلا ةلصا مهقح محرلا

 ىبأ نبا هركذو « ىربطلا هجرخأو ةداتق نع متاح ىبأ ناو ىربطلا هجرخأ ءاینالا اهدحآ : لاوقأ لع (نينمؤملا

 « ىدسلا نع متاح ىبأ نبا هجرخأ ةباحصلا ىتاثلا . دايز نب ءالعلا نع شاقنلا هجرخأو « ىروثلا نايفس نع متاح

 " نبا هجرخآ نينمؤملا دايخ كلاثلا . قفانمب سيل نم مههابشأو ىلعو ناثعو رمعوركبوبأ ۸ : لات یلکلاریسفت ىف هوحنو
 رو ركب وبأ سما ا . ىرصيلا نسحلا نع مئات ىبأ نبا ءجرخأ نائعو معو رکپ وبأ عبارلا . كاحضلا نع متاح نا
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 كاحضلا نع متاح ىفإ نباو ىريطلا هجرخأو « فيعض هدنسر اعوف م دوعسم نا نع هيرذرم ناو ىربطلا هجرخأ

 نبا هجرخأو « افوقوم نابع نبا نع هدنسب ءافعضلا دحأ ققثلا ديعس نب ىغا دبع ريسفت ىف وه اذكو . اضيأ

 ةدير نب هللا دبعو ريجج ن.ديعسو ةمركع نع یورو متاح ىبأ نبا لاق« كل ذك ه نع فیعض رخآ هجو نم هيودرم

 هجرخأ ةصاخ رمع عباسلا . لب رش ن بيسملا نع ى طرقا هركذ ةصاخ ركب وأ سداسلا . كلذک نايح نيب لئاقمو

 ۱ هب ودرم نبا هجرخأ و « دهاجم نع فيعض كس ىربطلا جاو ۰ ريبج نب ديعس نع جیم دنسب متاح ىبأ نبا

 _ ىرباطلا هجرخأو « اعوفرم هفت ىلع نع عطقنم دنسب متاح بأ نا هجرخأ ىلع نما . سابع نبا نع ادج هاو دنسب

 ۱ اعوفرم سیع تب ءامسأ ثيدح نم نيفدعض نیدنسب هيردرم نا هجرخأ و « ٤ ىلع وه : لاق دهاج نص فیعض دنسب

 هم سابع نبا نع كلام ىبأ قيرط نمو « بلاط ىبأ نب ىلع نينمؤملا ملاص لوقي زب هنا لوسر تعمس » تلاق
 : تلق . قداصلا دم نب رفمج هنباو رقابلا ىلع نب دم عو سابع نبا نع شاقنلا هركذوءفيعض وار هدنس قو افوقوم

 بلاط ابآ قلا نوکب و هنع هقا ىضر ىلع ردق نم اصقن عوفرملا ثيدحلا ىف نأ مو نم موت عفد هيفف اذه تين نا

 ىلا ثيدحلا ظفلب ريشأو « مسار هنوكلا رکذلاب ىلع صخو « انمؤم مهنم ناک نم تبثملاو ارفاک 4 آ نم تام نمو
 ولو « ةضاضغ رکذل ثيدحلا قدبلع موتي نم نظل امفدو هردقب اوان ىلع ىلع اهبف صنو ةروكذملا ةب الا ظفل

 . نبا ىأ ( دحاولا دیع نب ةسينع داذو ) هلوق ٠ لعا هللاو 0 حنص |۶ یفتسال كبذل بلاط ىبأ نع ىنك نم نطفت

 ۰ « مدنع قثوموهو ؛ ةيمأ نب صاملا نب ذيعس وهو ارخ صم نيتلمهع ةحيحأ نأ نب , صاملا نب دیعس نب هللا دبع نب ةيمأ

 ديع نب دمج انئدح , لاقف ةلصلاو ربلا باتک ىف ىراخبلا هلصو دقو « قلعملا عضولا اذه ىوس یداخبلا ق هل امو
 دحاولا دبع نب دمج نع نایلس نب دهن ةاور نم لیعاسالا هجرخأو هركذف « ىدج انئدح ةسبنع نب دحاولا

 نالف نآ یب نإ : رس ريغ اريج یدانب لَو ها لومد تعم” لوقی صاملا نب ورع تعم » ظفلب هقاسو روک ذلا

 قفوملا نی لضفلا ةياور ظفل تمدق دقو ثيدحلا « محر مل نکلو < اونمآ نذلاو هللا ىلو ام < ىئايل وأب اوسیل
 اذک ( اهتلصب اباصآ یمی « اهلاليب ابلبا محر اهل نکلو ) هلوق . اذه نم صخا اهنأو معن ىبأ دنع نم ةسبنع نع
 « عقواذک : لا ق دمو ال ابا هد رذ ىفأ دنع عقوو « ىندنلا ةياور نم ريسفتلا طقس نکل « مهل

 « رذ ىبأ مالک نم « ا عقواذک» هل وق نم هنظآ و . یهتنا. ابجو هل فر ءا ال اهاليبو . حضأو دوجأ اغالبب و

 مهكر ىلع ىذالا نم اهلا هلصوأ ام دارلا نأب اهتوبث ریدقت ىلع ةياورلا هذه نيتلا نيا هلقن ابف یدوادلا هجو دقو
 فورمملا ىنعمب .ىجي دملاب ءالبلا نأب میضعب اچوو « هلبأ ىذالا ىف لاقي ال هن اب نيتلا نبا هبتعت و « مالسالا

 . ٠ اه قئاللا فورعلاب بلصا : لاق هنأكف : كلذ اهيا فيضأ فورملا قحتسي ام محرلا تناك الو, ماعنالاو

 ةدسحوملا حتفب « اهنالبب » هلوق انطبض : ىوونلا لاق « اهلبأ نم تشم « اهلالبب و ی اما ةياورلا نأ قيقحتلاو
 : نيتلا نبا لاتو . حتفلاب یاطخل هتيأرو ‹ رسكلاب هانيور : ضايع لاتو . ناروپشم نامجو امهو اهرسكبو
 لات نمو « لامجو لمج لثم للب عمج لالبلا نم ةناف ؛ هجوأ رسکلاپ : یلق . رسکلاب مهضعيل و رثكالل حتفلاب وه

 سبيلا قلطأ اک ةلصلا ىلع كلذ قلطأو , ةوادنلا وهو للبلا مي لالبلاو . ماذحو ماطق لثم رسكسا ىلع هانب حتفلاب
 ىبناطخلا لاو . قيرفتلا هنأش نف سبيلا فالخم « هغیلات و اف لصح ام .عيمجمت اهنآش نم ةوادنلا نآل « ةعيطقلا ىلع
 هفک یدنتام ليخبلا ف اولاقو يدنلا ءاطعالا لع !وقلطا دقو . ةلصلاب اميدن يأ الالب و اللب و الب محرلا تللب : هريغو
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یذلا ءاملاب ابلصوو ةرا رحلاب مرا ةعيطق تيش رخ
 58 کماحرا اولب » ثیدمما هئمو ؛ ةرارملا هدرب ؛ ءقطي 

 تورو ترهزآ | میس قحا اهاتسر ءا lle عقو اذا ىلا ضرإألاب محرا.۰ جش : هريغو ىيطلا لاتو« مالسلاپ

 « ءافجلاو هاضنجلا الا رمت الف اهتمفنم تاطب و تسار قس ريقي تکو اذاو. « ءافماا و ةيحا تیزر ةراضنلا امف

 البد هلوق ىنعم نوکپ نأ ىباطخلا زوج و. اف نإ ال ىأ دامج ةنانو ؛ اپف رطم و نت

 ىف هب ملص ام داوملا نأب نذؤي تردا قابس نأب یدرادلا هيقءعتو , .ةمايقلا موب 0 عفش | یا و ةرخ الا ىف « اغالبب

 كتريشع دننآو ) كن ال » لاق ةريره ىبأ نع ةحلط نب یسوم قيرط نم مم هجرخأ ام هدیژیو « ايندلا

 ناف رانلا نم كسفن ىذقت أ ةمطافاي لاق نأ ىلا  صخو معف « اوممتجاف اشيرق ب هللا لوسر اعد ( نيبرفالا

 : ىيطلا لاو . ةدايزلا هذه نردب ىراخبلا دنع هلصأر « الالب اهلبأ. ار عن نأ ريغ ايش هللا نم كل كلمأ ا

 ءىث ال ئذلا د دلا امار ىأ (  اهازاز ضرالا تراز اذا ر هلوف لثم یهو ةءید دغلابم « اغالپ ء هلوق ىف

 ۱ ايش هنم كرتأ ال ثيحب عاشو ربتشا اب اراب ینعلاف « هقوف

 ۱ "فاکس اب لصاولا سیل یا - ۵ ۱

 دبع نع هاجم نع ررظنذ و ورع نب .نسحلاو شهلا نع نايفس انربخأ ريثك نب ” ی - ۱

 سیل : لاق إب لا نع - "لطف و 'نسحلا ”همفرو هب یبلا ىلإ در هعفرب : "ناینس لاق - ورع ی هلل

 ۱ « اهلصو هحر تعطق اذإ ىذلا لصارلا نكساو « 'ىفاكسلاب لصاوا

 نم 0 ؛ ىروثلا وه (نايفس) هل . نجلا هيف فيرعتلا ( ءيفاكملاب لصاولا شيل باب ) وق

 ةئالثلا ىأ ( دمام نع ) ) هلوق ٠ ةفيلخ نبا وه ءار مث عملا نوكسو ءافلا سكب زطفو « رغصم فاقو ءافب ىميقفلا

 . داتسالا اذ لوصوم وهو « ىوارلا وه « نامفس لاق » هلوقو ؛ صاملا نا وه وربع نب ها ديعو « دهام نغ ١

 دمع ةياور نم ليعامسالا هج رخأو ؛ ىروثلا نع ظوفحلا وه اذه « رظفو نسح هعفرو شعالا هعفرب مل» هلوقو

 نع ليعامسا نب لمم ةياور نم اعوفرم هدحو ور نب نسحلا نع ىروثلا نايفس نع ىنايرفلا فسوب نبا

 عفر ىلع ىروثلا نع قراط نب ىسوم ةرق وبأ همباتو؛ اعوفرم شمالا نعر افوقوم ورع ن نسملا نع ىروثلا

 نأ ىف اوفلتخم لو ۰ .دمتعلا وهو ورع نب نسحلا ةاور عفرف یروثلا نع قازرلا دبع هفلاخو ۰ شعالا ةاور ۱

 .امهالکلیعایسا نب ريشإ و رطف نع ةئيبع نب نایفس قيرط نم ىذمرتلا هچرخآ دقو . ةعوفم :ةفيلخ نب رطف ةيا ور

 ةقاعم محرلا نا 5 ثيدحلا لوأ ىف دازو موفرم رطف نه هخويش نم ةعاج نع دحأ هجرخأو « عوفر دهام نع

 ام ريظأ هريل ىطعي ىذلا ىأ ( "یناکمااب لصاولا سيل ) هلوق ۰ ثيدحلا « .قاكملاب لصاولا سيلو « شرعلاب

 « صاصقلا كلذ « كلصو نم لصت نأ لصولا سيل , ةوقوم رع نع قازرلا دبع جرخأ دقو ‹ ريغلا كلذ ءاطعأ

 هلوق ۰ فيفختلا زوجي و ديدشتلاب هيف ةياورلا ىيطلا لاق ( نكلو ) هلوق . « كمطق نم لصق نأ لصولا نكلو
 منا تاباورلا شعب ىف تطبض « تعطق د١ و « ىطعأ عنم اذا ىذلا ىأ ( ابلصو هجر تماطق اذا ىذلا لصاولا )

 دعي نمو لصاولا ةقيقح تسيل ینعلا : .ييطلا لاق « نیتحتهپ اهرثكأ قو لورجلا ءانبلا ىلع هيناث رسكو هلرا

 دارملا « یذم قلا ح رق ىف انخيش تو ٠ هبحاص ىلع لطف نم هنکاو « هلعف لثع هبحاص ءىفاكسي نم هتلصب
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 امطق هيف نان هتفاکب مل هجيرق هلصو اذإ نم فالخم ؛ ةلص عون ةأفاكملا ىف ناف « لماكلا ثيدحلا اذه ىف لصاولاب
 ال : لوقأو . یبتنا « ضرعلا ةرثك نع ىتغلا سيلو ٠ ةعرصلاب ديدشلا سیل » لبق نم وهو « كلذ نع هضارعاب

 لضفتي الو لضفتی نم لصاول ؛ عطاقو .قاكمو لصاوم : تاجرد ثالث مهف عطقلا توبث لصولا نن نم مولي
 حقق اكو . لضفتی الو هيلع لضفتب ىذلا عطاقلاو « ذخأب ام ىلع ءاطعإلا ىف ديزي ال ىذلا ءقفاكملاو . هيلع
 نم یمس یزوج ناف « لصاولا وهف ذئنيح أدب نف « نيبناجلا نم ةعطاقملاب عقت كلذك نيبناجلا نم ةاملاب ةأفاكملا
 لما هقاو « ائفاكم ءازاج

 لأ "مث كرثألا ىف هجر لص نم سس - 1
 نب ميك نأ » ریزان ةورعا یتربخآ لاق “یره زا نع بینش انربخأ ابلا وبأ شرو - ۲

 « ةقدصو افاتعو ةلص نم « ةيلهاجلا ىف اه تشحنآ تنك ًارومأ تأ را « هللا لوسراپ : لاق هنأ مریخ ماز

 ىبأ نع اًضيأ لاقيو . « ريخ نم فلس ام ىلع تاس : ميكي هللا "لوسر لاف میکح لاق ؟ رجأ نم اهيذ یل ناک له

 هاتو رذرهثلا ثنحتلا : قاحسإ نبا لاقو « "تحت » رفاسملا او حلاصو رمشم لاقو . « ”تنحتأ » نابلا

 هيبأ نع ”ماشه
 دوجول کسب مرحي مل امئاو ؟ باوث كلذ ىف هل نوكي له ىأ ( ملسأ مث كرشلا ىف همحر لصو نم باب ) لوق

 نا الاباتک ىف كلذ ىف ثحبلا مدقتو . ةاكرلا باتک ل ئاوأ ىف كلذ ىلا ةراشالا یمدقت دقو . كلذ ف فالتخالا
 وهو ؟ ( رجأ نم اببف یل ناک لھ ) هإوق ۰ « همالسإ نسف دبملا لسا اذا »: ىردلا ديعس ىبأ ثيدح ىلع مالكلا ىف

 ؟ « رجأ اهفآ د ناسيك نب اص ةياور ىف عقوو ؟ « ءىش نم اف یل له د ملم دنع ديزي نإ سنوي ةياور ریسفت
 عقوو ءرذ فال اذك (تنحتأ نالا ىبأ نع اضیآ لاقيو ) لوق ۰ ؟ « رجأ نم اهف یل له د رفاسم نبا ةياود قو

 ناولا ىبأ نع ) هلوق - ىراخبلا وه « لت » لعافو ىراخبلا مالك نم وف اذه ىلعو «اضيأ لاتو د هريغ اور ىف ٠
 نع عويبلا باتك ىف « ىبرحلا نم كولمملا ءارش باب » ىف وه هدروأ ام ىلا ريشي « ةثنثما لدب ةانثملاب ىمي ( كنحنأ
 ضايع ةب وص ام ةاكزلا باتنك ىف مدقتو ۽ نييجولاب هنم هعمس ةناكو , كشلاب ثنحتأ وأ تنحتأ تنك ظفلب ناملا ىبأ

 هرخآو مب ,بشجآ» لييعامسالا دنع عقوو . ىهننا امجو هل لعا ال ةانثملاب « تشحنآ » : نيتلا نبا لاتو : كلذ نم
 نم ذوخأم ثنحتلا وه امئاو فيحصق بنجتلاو : ىليعامالا لاق « بنجتا لاقي » ىداخبلا لاق : لاقف ةدحوم
 مدح لار ميجلاب « بنجآ , ةاور یوقت ليوأتلا اذهب و : تلق . مثؤي ام قوتأ لاق هناکف « مثالا وهو ثنحلا
 ام قوت وهو ه دحاو ىنءملاو ةدحومو محب « بنجتأو د ةثلثمو ةلمبمب « كثنحتا » امهو نيتظفللا ىف ددرتلا نوکیو
 نياو اص وعم لاتو ) .هفوق ۰ دبلا ليصحت وهو هنم ىلعأ لب طقف مثالا قوت دارلا سيل نكل « مالا ف عقوي
 ' مث كرشلا ىف قدصت نف پاپ » ىف یهو « ةاكرلا ف فلؤملا ابلصوف رمعم ةياور امأ « ةثلثماب ىنعي ( ثنحتأ رفاسملا

 , لسم اهچرخأف ناسيك نبا وهو اض ةياور امأو « ايف اهرأ مو, ةالصلا « فارطالا » ىف یزلا اهازعو « سا
 رفاسم نب دلاع نب نحرلا دبع وهو « امهفذحي هيف روهشملاو ماللاو فلالاب انه عقو !ذكف رفاسملا نبا ةياور امأو
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 قحا نبا لاتو ) هلو ۰ هنع دعس نب ثيلاا قيرط نم « طسوالا و ىف ىئاربطلا ابلصوف ء رصم دهمأ ىرصملا ىمبفلا
 ريبزلا نب قلا دبع تمد“ لاق ناسيك نب بهو ىئثدح » لاقف ةيوبنلا ةريسلا ىف قحس] نبا هركذ اذکم ( رربتلا تنحتلا

 ىف رواج مت هقا لوسر ناک : رضاح انأو ديبع لاقف لاق ؟ ةوبنلا هدب ناك فيك اثدح : ريمع نب دييعل لوقي

 كلذ ىلع هيبنتلا مدقت دقو « رربتلا ثنحتلاو , ةيلهاجلا ف شرق ةب تنحنت اع كلذ ناكو « اوبش ةنس لك نم ءارح

 باتکلا لوأ ىف كلذ ىلع هيبنتلا ىضمو . دبعتلا وهو « فنحتب ناكف : یملا اذه ىف ةشئاع ثيدح ىف ىحولا هدب ىف
 دارملا نان حجرأ لوآلاو « عملا ةغيصب « مهملات و و ىعمششكلا ةياور ىف ( هيبأ نع ةورع نب ماشه هعباتو ) هلوق

 هنع ةماسأ ىبأ قيرط نم قتعلا ف فلژلا اهلصو ماه ةياورو « رربتلاب ثثحتلا ريضت صوصخ ةمباثملا هذهب
 « رربتأ ىتعي اهب فضا تنكو هيفو ثيدحلا ركذف , لاق مازح نب ميكح نأ هظفلو

 حرم وأ بق وأ ء هب بعلت ىتح مريغ ةيبصت كلر نم حیا - ۷
 "يمس نب دلاخ تنبتدلاخ أ نع هيأ نع ديعس نب دلاخ نء هللا دبع انربخأ ”ناّبح ارو - ۳

 نقولا دبع لاق هجن هتس + قلو للا لور لاق « ”رفصأ "سيق "لعو ىبأ عم تري هللا لوسر "تبثآ : تلاف

 لاق م. ٠ اهعَد : 4 هللا لوسر لاق . ىلأ ىنرب زف « ةوبنلا ما هلأ بف : تلاف . ةنسح : ةيشبحلاب

 ىعي .۰ رکذ ىتح تیقف : هللا دبع لاق . قلخأو ىلبأ مث « یتلخاو ىلبأ مث « ىتيخأو يلبأ : هيي هللا ؛لوسر

 «اسهاقب نم
 : نیا نبا لاق (امحزام وأ اهلبق وأ ) لوق . هدسج ضعبب ىأ ( ةب بعلت ىتح هريغ ةيبص كرت نم باب ) هلوق

 كلذ ىلاو « لیبقتلاک راص هدسج سم نع اهم: ل امل نوكي نأ لمتحیف «زکذ ليبقتلا بابلا ف روكذملا خلا ىف سيل

 لعفلاو لوقلاب ةحزامملا ناو ؛ صاخلا دمب ماعلا نم ليبقتلا دعب حرملا ركذ نأ ىل زبظب ىذلاو « لاطب نبا راشأ

 مدقت ديعس نب دلاخ نب دلاخ ما نع بابلا ثيدحو ‹ كلذ ةلج نم ليبقتلاو , سيئأتلا هب دصقي اع] ةريغصلا عم
 ةيعس نب دلاخو ؛ كرابملا نا وه دنسلا اذه ىف هللأ دبعو « نابلا باتك نم « ءادوسلا ةصيخلا باب » قهحرش

 « قره ىأ ( ىبأ قربزف « ةوبنلا ما بملأ تبهذف ) هلوق ٠ دابجلا باک ىف هيسن نایب مدقت دنسلا ىف روكذملا

 . هيف فالتخالاو هطبض مدقت ( قلخأو لبأ) هلوق . هانعمو هتزو عنملاو رچرلا وه ةنکاس ةدحومو ىازب ربرلاو

 الا ىتأت ال اولاتف ةاحنلا ضعب كلذ ىفأو « ةئراقلل « مث » ءىحب هنم دافتسي یدرادلا لاق ( قلخأو ىلبأ مث ) هلوق

 لاتو ةلملاب بین رتل ىه اماو « ةئراقملل مث نا لاق ادحأ نأ تسلع ام لاق نأب نینلا نبا هبقعت و « لاق افك « ىخارتلل
 :ةنراقلاب دارآ ىدوادلا لمل : تلق . فلخلا وأ قلا دعب عقي ءالبإلا نال ةنراقلا نم هاعدا ام ثيدحلا ف سيلو

  (قیف) هلوق ۰ دوکذلا دانسالاب لصتم وهو كرابلا نبا وه ( هللا دبع لاق ) هلوق . ءاحتا ضعب همالك هجتتيف ةبقاعملا
 رثكالل اذک (ر ذ یح) هلوق . دلاخ مأ دارلاو «تمقیف » رذ ىبأ اور یفو , رثكالل اذک « روکذ لا بوثلا ىأ

 .الیوط انمز ىرارلا رکذ ريدقتلاو « ءافتکا هيفو ءار مث نیتحوتفم ةفيفخ فاك مث ةمجعم لاذپ

 هلوأ مضي « ركذ » هارق ةنأكو : تلق . ةداملا نع هئاقب جورفم شانل دنع اروكذم ایش راص ينعم ا : یتامرکلا ۱

 يرابا عن ۾ ۷۰ جا هع -- م



ST ۳۹۱ بمالا پاتک به 0  

 تا درو اه کت یک لإ اووف قود « حتفلاب الا ةياورلا ىف اندنع عقب مل ن ل

 ؛ دوس أ ىأ نكدأ راص ىأ نون مث ةروسكم فاكو ةلمرم لاد « نكذ ىتح » ینومشک | نع رذ نآ ةيادر قو

 ه حتفلا عم اممضإو فاكلا حتفپ نكدي مکلاپ ب وثلا كرد و « داوسلا ىلا برضب نول نكدلا : ةغلفا لمآ لاو

 و وأ ةصيمخلل ريمضلاو ليسالل اذنك ( اهئاقب e . فيحصق ىويمشكلا ةاور نأب ةعاج مرج دقو

 نيمدقتملا نيويجوتلا بصح كاخ

 ۱ هشو بق ما کم 2 و نأ نع: اا 58 هیقناعمو ات در حر یس/پ -۸

 تاک » لاق مم أ نبا نع بوقمي ىنأ نبا انتج دم انثاكح ليعاعإ نب یوم اشو - 4

 اذه ىلإ اورظنا : لاق . قارعلا لهأ نم : لاف ؟ تنأ نم : لاقف ضوعبلا مد نع و اسو رع نال ادهاش

 « ايندلا نم ”ىاتناحر اه : لوقي کا به تسسو یاب ىلا نا اول دقو « ضومبلا مد نع لأي ۱

ee ۱ةورع نأ ركب ییا نب هللا دبع یت لح لاق ءىرهثرلا نع ” تیمش ا ريخأ نابلا وبأ اشم  

 یدنع دف «یلأست وبا اعم اما یتءاج , ثلاق هعث  دح ی ىلا م جوز ةشئاع نأ د ةا ارا

 نم : لاقف « هی دغ غیب لخدف « تّج فن تماف مث « اهتبا نیب ارس « 09 ريغ

 « رانلا نم ًرتس 4 "نك "نهبلا نّسحأف اثيش ت تانبلا هذه نم لی

 ةداتق وبأ .انمتدح د میش نب ورم انثد> یا ٠ ديعس انثدح ثیلا انثدح ديلولا وبأ شرم - ۱ ٩

 « اپتفر مفر اذأو « اهعضو مكر اذاق « ىلصف هقناع ىلع صاملا ىلأ تاب مو جلب ىلا انيلع رخ : لاق

 ةربره أ نأ , نج را دبع نب ةلس وبأ انثدح یرهلا نع بيعت انربخأ نالا وبأ اش - ۷

 لاقف « اسلاج “ىلا سباح نب 'عرفألا هدتسنعو لع نب "نما إب هلا لوسر لبق : لاق هنع هللا یضر

 « خر ال مح ربال نم: : لاف من هلي هلا ' لوسر هيلا رظنف . ادحأ مهم تابقام دل ولا نم ةرشع ىل نإ : ”عرفألا

 : تاق اهم “ضر ةشئاع نع » ةورع نع ماشه نع "لاهفس انثدح فسوب نب دمحم اش - ٩۸

 نم لا زن نأ كا كامأ وأ : لَ یا لاق« م میان" اف نايبصلا ”نولبقت : لاقن هب ینلا ىلإ ”ىبارعأ ءاج

 « ةحرلا كيلف

 باطلا نب رغ نع د هيبأ نع لس نب ليز ىتالح لاق نت وبأ ان دح رع ی أ نبا اتم - . هوقق

 1۳ تادجو اذإ « « قست اد بلحم یسلا نم اما اذ 7 ىس مللي ینلا ىلع مرلق : : لاق هنع هللا 7 ىضر

 ء ال :انلق؟ رانا ىف اهَدلَو ةحراط منه نور 1: يلي ةيدلا ال لافق . تعضراو اطيب بأف هتَّذَحَأ ىسلا |
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 دز 6 اهن وب یقه قف هدایب محرآ هَ ۳ : لاقف . ؛هحرطت ال نأ ىلع ردقت یهو
 اذكر هثما رم لك ىف ريغصلا كولا ليبقت زوے : لاطب نبا لاق ( هتقناعمو هتلبقو دلولا ةحر باب ) هلوق
 .ناكاذكو « الی ناك ۳۹9 هنأ .مالسلا املع ةمطاف بقانم ىف مدقت و ۰ ةروع نكي ملام املا رثك | دنع ريبكلا

 قيلعتلا اذه طقس ( همثشو هلبقف مهاربإ عقب ىنلا ذغأ : سآ نع تباث لاو ) هلوق ۰ ةشئاع هتنبا لبقي ركب وأ

 .. لي وط ثيدح ىف تباث ني نا تب شف كيرط نی انکل راما وا هسارشل رز نیک يه ی یال
 نبا تیدح لوالا .ثيدحلا : كيداحأ ةتس بابلا ف فئضملا ركذ مث . ةيطبقلا ةيدام نم يب ینلا نا وه ميهارباو

 نب دمع وه ( برقمي فأ نبا ) هلوق . رذ فآ ةاور ىف كلذ یبثو « e ( ىدبم ) هلوق « رګ

 دنسلاو « فرعي ال هيبأ ماو < نمحرلا ديع وه بلا نوكسو نونلا مضب معن يأ ناو « ىرصبلا ىشلا هللا دبع

 هنآ نیم نبأ نع كحل A ذشو « هقيثوت لعاوقفتا دیاع قوك وهو « نو رص اذه نحرلا دبع لا هلك

 .لئاسلا لجرلا مساو « ةيلاح ةلمجا ( لجر هلأسو ) هلوق ۰ هدنع ارضاح ىأ ( رع نبال ادهاش تنک ) هلوق .. هفعض
 هما یامر ا ني:دحومو ةمجعلا ماب « بایذلا ر ظفلب بقاناا ىف مدقت ( ضوعبلا مد نع) هلوق ۰ ..هتفرع ام

 « ذئاز ىتمم ضوعبلا ىف ناك ناو هنم ههيش برفل ضوعبلا ىلع بابذلا ىوارلا قلطأ وأ : تاق : اعم امهنع لأس

 نيسحلا ىنمي ( يب ینلا نبا اولتق دفو ) هلوق ٠ ابابذ كلذ هبشأ امو ربدلا و لحنلا ىلع قلطت برملا : ظحاا لاق
 لمسملا نع رذ الو 5 رک الل اذک (یاتناحمر) هلو . ةيلاح ةلمج یه ( لوقب ی یا تءوسو ) هلوق . ىلع نبا

 » یناحر یویمشکلا نع رذ یالو « قسنلا دنع اذکو دارفالا ىلع فیفختلاو نونلا رسكب « اعر, ىوجلاو

 ءايلا ديدشتو ةانثملا حتفب هارق هنآك : تاق . « ىاتن احد » باوصلاو مو وهو : نيتلا نبا لاق , ثيفأتلا ءام ةدابزب

 انه ناحيرلاب دارملاو « امهو نوكي الف فيفختلاو ةانللا ركب نوكي نأ زوحيو .. امهو هلء ةيذثتلا لع ةريخآلا
 ىأ ةناحرو هقا ناحبس لاقي , هینقزر ىذلا هللا قزر نم امه ىأ : « قافلا د بحاص لاقو « نيتلا نبا هلاق قزرلا

 . هللا ىمركأ ام امهتأ ىتءملاو « ناحر ةقاطب نابح لاقي: مومشملا ناحرلاب ديرب نأ زوحيو « هقزرتسأو هللا حبسأ

 ناحيرلا نم ىيصت ىأ ءايندلا نم د هلرقو . نيحايرلا ةلج نم مهن أكف نولبقیو نومشي دالوالا نأل  هب ىنابحو
 رع نيا راكنإل هنيد أ نم ءرملا ىلع دكوأ وهام دقت بحي هلأ ثيدحلا نم ذخؤي لاطب نا لاقو , ىوينالا
 « كاذب هخم وف نيسحلا لتق ىلع ةناعالاب اهيكمترا ىنلا ةريبكلا نم رافغتسالا هکرت عم ضوعبلا مد نع هلأس نم ىلع
 لجرلا كلذ دصقي مل رمع نبا نأ رهظي یذلاو . یہا لَو ینلا نم هن اکمو نیلا ردق مظمل ركذلاب هصخ اءاو

 كلذ دعب نوكي نأ عنام الو « زاجحلا لهال ةبسنل اب .مويلع لبجلا ةبلغو قارملا لهأ ءافج ىلع هيبذتلا دارآ لب هنيعب
 هتلفام دکژیو . اتنعتم ناك لئاسلا نأ ىلع لح نإ الإ معلا نانک هل لح ال ةنال هنع لاس ام صوصخ نع لئاسنا ین ۱

 نبا لاق ام لوقلاف كلذ تبث ناف « نيسحلا لق ىلع ناعآ نم ناك روکذلا لئاسلا نأ ىلع لدي ام ةصقلا ف سيل هنأ

 نم ةاكولا ف ینعمو « مزح نب ورع نب دمع نبا ىأ ( ركب ىنأ نب هللأ دبع ) هلوق « ىناثلا ثندحلا . عا هللا و لاطب

 ةورع نيبو هنبب ىرهزلا لاخداو هيب أ دم هابأ بسنف « مزح ن ركب ىبأ نب هقا دبع » رمعم نع كرايملا نبا ةياور
 داور ىنأ نب زيرعلا دبع نب ديجلا دبع قيرط نم ارصخم یذمربآ هجرخأ دقو 6 سیل دنا لملف هناب نذؤي ام الجر

 ارصنخم ةررع نم همم ىرهزلا نركي نأ لمتحا اظوفحم ناك ناف « دئسلا نم ركب نا نب هللا دبع طاةسأإ رمعم نع



CTA 
 بدآلا باتک - ۷۸

 « نيئامسأ لع فقآ مل ( ناتنب اهممو ةأرما ىنئءاج ) هل . كدابملا نبا لاق ام لوقلاة الا و الوطم هنع هعمسو

 ةرم ريغ ىدنع دحت لف ) هلو . كدابلا نبا ةباور ىف وه اذکو « ابعمو ه هلوق نم ړذ ىبأ ریغل واولا تطقسو
 هب ینلا لخدف تج رخ تماق مث ) هلوق . « ائبش ابنم لك أت لو د رممم داز ( اهبتنبا نيب اهتمسقف اهتيطعأف ةدحار

 اهتدمطأف امل نيتذبا لمحت ةنيكسم ىت ءاج » ةشئاع نع كنام نب كارع ةياور ىف عقوو . ةورع ةياور ىف اذكه (هتئثدخل

 تناك ىلا ةرفلا تقشف اهاتنبا اهتمعطتساف ابلك أل اف ىلا ةرمث تعفرو ٠ ةرع نهنم ةدحاو لک تطعأف تارم ثالث

 نأب عملا نكمب و « هوحن ىلع نب نسحلا ثيدح نم ین رطلو . لم هجرخأ ثيدحلا « اهنأش یب اف ایل ات نأ ديرت

 لوأ ىف اهدنع نكي مل اهنآ لمتحيو < اب اهبصخأ ىأ ةدحاو ةرمت ريغ ىدذع دجت لف ةورع ثيدح ىف اطوقب اهدار

 اذک ( ايش تانبلا هذه نم لی نم ) يوق ۰ ةصفلا ددعت لمحو « نيتنل تدجو مث امتطءأف ةدحا و یوس لاحلا

 اضيأ یهشکلا ةاور ىفو , ءالبلا نم ةمومضم ةدحومب ینومشکساو « ةءالولا نم هلوأ ةحوتفم ةيناتحبتب رثكالل

 ضلتخاو ؛ ىذمولا دنع رمعم ةءاور ىف عفو اذكو « لتبا نم » ظفلب بيعش ةياورب هدبأو ضارع هاوقو «ءیشب»

 وأ « تانبلا ىف مومملا ىلع وه له كلذكو ۰ نهنم ردصي اب لتبا وأ نهدوجر سفن وه له ءالتبالاب دارملا ىف
 كثيدحلا لوأ ىف هلوقب دارملا نأب رمشپ اذه ( نیا نسحأف ) هلوق . ةب لعفب ام ىلا ةجاحلاب نهتم فصتا نم دارملا

 مآ ےیدح نم دحالو « نيئيراج لاع نم » لسم دنع سنأ ثيدح ىف عقو دقو 0 ةدحاو نم ربَكأ « هذه نم »

 ناسحالا ظفلب تاياورلا رثكأ ىف عقب ىذلاو « امم باع بست ةبارق قاذ وأ نيتخأ وأ نيتنبا لع قفنآ نم » ةلس

 هجام نبا ىف عقو اذكو « درفلا بدالا » ىف ساع نب ةبقع فید> ىف هلثمو « نهلع ريصف دیجلا ديف ةياور قو

 نپبدآ نسحأو نيجوزو نیلع قفن آف یارطلا دنع سابع نبا ثيدح ینو « نهاسكو نهاتسو نومعطأو د دازو

 هلو « نيجوز/و ه هيف یربطل داز « نيلفكي و نیر و نحو ؤي د درفملا بدالا قو دحأ دنع راج ثيدح قو"

 نیت نسحأف» دیعس ىلأ ثیدح نم « درفلا بدالا » قو یذمرتاو « طسزالا و ىف ةريره نآ ثيدح نم هوحت

 ىف فلتخا دقو ۰ بابلا ثيدح ىف هيلع رصتقا ینلا « ناسحالا و ظفل ابسع فاصوالا هذمو « نهف هللا قتاو

 ةرقلا ةأرملا تطعا ةشناع ناف « ىناثلا رهاظلاو ؟ هيلع داز اإ وأ بجاولا رسق ىلع هب رصتقي له ناسحالاب دارملا

 مل فدرعم لمف نم نأ ىلع لدف « روك ذلا كاملا نم هيلا راشأ اب ناسحالاب تي ىنلا اهفصوف اهتنبا اب توثآق
 ةئوكب فصوي ناك ناو بجاولا ىلع رصتقي ىذلاو « انس دع هيلع بجاولا ردف لع داز زا هيلع ابجاو نكي

 نأ رهاظلاو « هفلاخ ام ال عرشلا قناوب نأ ناسحالا طرشو « دئاز ردق روکذلا فصولا نم دارملا نكل انسح
 ضعب ىف هيلا ريشأ اک هريغ وأ جوزب هنع نهژانغتسا لصع نأ ىلا رمتسا اذإ هلعافل نصحي امن روكذملا باوثلا
 ظقف ةدحاول نسحأ نمل لصحم روكذملا بارألا نأ ءاج دقو ٠ هلاح بسحب دحأ لك ىلا ناسحالاو « ثيدحلا ظافلأ

 نر فوع ثيدح یو « نيتذثا رأ : لاقف ؟ نيتنثا وأ : بارعالا نم لجر لاقف » مدقتملا سابع نبا ثيدح نف
 ددم ىلع لدي اذهو « انطق د ةر ره ىبأ ثیدح یو « ليقو » راج ثيدح ىفو « ةأرما تلاقف » ىناربطلا دنع كلام

 انلق د ةريره ىبأ ثيدح فو «ةدحاوو لاقل ةدحاوو لات ول نا موقلا ضعب ىأرف راج ثيدح ىف دازو « نيلئاسلا

 اهداف ةنيا هل تناك نم » هعفر دوعسم نبا ثيدج هدهاشو «ةدحاوو : لات ؟ةدحاوو : انلف . نیت : لاق ؟ نينو

 وق ٠ هاو دنسب یناربطا هجرخآ ,هیلع عوأ ىلا هللا ةممل نم اهلع عحدأر اهميلعت نسحأف املعو امدا نسحأو
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 .هانمع وهو « اباجح » ديجلا دبع ةياور ىف عقوو ءاهلا ترشآ ىتلا ثيداحالا شکآ ىف ذك ( راذلا نم ارتس هل نك)

 نم مهيف ال روكذلا فالخم ۰ نيسفنأ اصعب مايقلا نع ابا فعضلا نم نف امل تانبلا قح ديك أت ثيدحلا قو
 زاوج هيفو : لاطب نا لاق . لاوحالا رثك | ىف املا جاتحا رومالا ىف فرصتلا ناكمإو ىأرلا ةلازجو ندبلا ةوق

 یفیفب لب « هتراقحل هب قدصتلا عنتع ال ليلقلا نأو « اچ ترثآف ةرم الإ دجت مل امن وكل ةعئاع ءافطو « جاتحا لاو
 . ةنلا الو رخفلا هجو ىلع نكي مل نأ فورعملا ركذ ذاوج هيفر . رک وا لق هل رسيت امب قدصتي نأ قدصتال

 ۱ بغرو « كلذ نع مرجزب عرشلا ءاج ‹ تانبلا نوهرکب سانلا نال ءالتبا هاعس ۱۶| : لاطب نبال امبت ىوونلا لاتو

 انخیش لاتو . نجاع ربصلا ىف هسفن دهاجو نا نسحآ نم ةب دوعولا باوثلا نم رکذ اع نیلتق كرتو نماةبإ ىف
 ام رظنیل تالا نم ءىشب ربدخا نم ىأ . رابتخالا انه ءالتبالا ىنعم نوكي نأ لمتحم : « یذمرتلا حرش » ىف

 نم رجنضتب نأ نمأي ال هقا قتی ال نم ناف « ىوقتلاب ديعس فآ ثيدح ىف هدبق اذغو « ,یسب وأ نجلا نم لعفي

 ؛ كااثلا ثيدحلا . لعأ هقاو ةياوث لیصحتو هللا ىمأ لاثتما هلمفب دصقب الوآ « هلعفب ىمأ امع رصقب وأ « هلا هقا هکر

 اذك ( عضو عكر اذاف ) هلوق . لب ىنلا تنب بنيز ةنبا یهو « عيبرلا نبا ىأ ( صاعلا ىبأ تاب ةمامأو ) هلوق
 باوآ ىف ةالصلا لئاوأ ىف قوتسم ثيدحلا حرش مدقت دفو « ابعضو » ىنيمشك-#و ‹ لوعفملا فذحي رثكالل

 ىف كلذ لعب ناك هنأ ىلع لمح لب ام ةافانم الو « دعس , ظفلب كانهو « عكر » ظفاب انه عقوو « لصاا ةرثس
 اب هتقفش نمو . دلو دلولا داوو « دلولا ةحر وهو « ةجرتال ثيدحلا ةيسانم رهظق اذه.و ؛ دوجسلاو عوكرلا لاح

 ىف ريصت ال © اهقلمتل تناك اکو ضرالاب اممضيف طق.ت نأ الص ىثخم دج وأ عكر اذا ناك هنأ ةمامآل هتحرو

 ضراعت هلال دلولا ةحر ردق مظع مبضعب هنم طبنتساو ء مات اذأ اهلمحي نأ جاتحیف , هتقرافم نم عرجتف ضرألا
 امنا يب نوکی نأ ىلمتعو « ىناثلا مدقف دلولا رطاخ ةاعارم ىلع ةظفاحلاو عومخلا ىف ةغاابملا ىلع ةظفاحملا ذئنیح
 نم للاسم دنع عقوو « بیعش ةياور ىف اذك( لاق ةرب ره اپ! نأ ) هلوق « عبارلا ثيدحلا . زاوجلا نايبا كلذ لعف

 نب خرقألا هدنعو ) هلوق . ةريره ىبأ نع ةبلس ىبأ نع ىرهزلا نع امهالك انهقرف رمعمو ةنيبع نب نايفس ةباور

 . همالسإ نسح نگو « ةف لا نم وهو , تارجحلا ةروس ريسفت ىف عرقالا بسل مدق: دقو « ةيلاح ةلمجلا ( سزاح :

 ال نم ) هلوق . طف اناسنا تلبق ام »هتیاور ىت ىلبعامسالا داز ( ادحأ مهنم تلبق ام دلولا نم ةرشع یل نا ) هلوق
 زوحيو 8وصوم « نم » ءاقبلا بأ لاقو « كالل وه : ضايع لاقو ؛ ربا ىلع امهيف عفرلاب وه ( محرب ال محري

 نم ىلع درلا قيس هنال « مالكلا قايسب هبشأ ربخلا ىلع هلمج : لیپسا لاق « امف مزجلاب أر قبف ةيطرش نوکت نأ
 ضعمب مالكلا ىف ناكل ةيطرش تناك ولو « محري ال لمفلا اذه لعفي يذلا یا » حلا دلولا نم ةرشع ىل نا » لاق

 « للا برض عون نم ريصي ةنآل « ىرخأ ةبج نم ىلوأ وهو : تلق . فنأتسم مالک ةباوجو طرشلا نل عاطقنا
 ماقملا ناكاذا احيجرت ىذتقي ال اذهو ٠ لب ابلاغ نب ىف: هبقعأ اذإ طرشا نوكل .ةلوصوم موك مهضعإ حجرو
 ىف مرجلاو ىلوالا ىف عفرلا و امهيف مزج لاو نيء رجلا ىف عفرلا « قراشملا » حارش ضعب زاجأو ٠ ةيطرش اهنوكب اقئال

 اوحرتال ىأ ىبنلا ینمع ىناثلا ف نوكي ةنأب هجوو « كلاثلا دعيتساو « هجوا ةعبرأ لصحیف سكملاب و ىناثلا
 : رهاشلا لوق هلثمو « محرب ال ةناف ةحرلا لها نم نكي ال نم هریدقن و رهاظف عبارلا امأو « ساناا محرب ال نم

 ' اهريضي ال اجاب م ةقوطم اهنا كقوط قوف لما هل تلقف
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KASبدل باتك ۷۸ ۱  
 امنإ بناجالا نم مريغو مراحلا لمالا نم هريغو دلولا ليبقت نأ ىلا ةراشإ عرفالل لِي ىنلا باوج قو

 نب دمج اتئدح ) هلوق ٠ سماخلا كيدحلا . ةقناعملاو مشلاو مضما اذكحو , ةوبشلاو ةذلل ال ةحرلاو ةقفشلا نوكي

 نع ه ليعامسالا ةياود ىف عقوو « ةورع نبا وه ( ماش نع ) هلوق . ىروثلا وه نايفسو « ىنايرفلا وه ( فسوب
 نأ لمتح و: هلبق ىذلا ىف روكذملا حرقألا وه نوكي نأ لمت ( ىبارعأ ءا ) هلوق ٠ « هيبأ نع ةورع نب ماشه

 نع و هظفل و كاذب رهشبام « ىناغالا » ىف یناپصالا جرفلا وبأ جرخأ دقف « ىدعسلا مث یمیقلا مصاع نإ سيق نوكي
 ظفلب هيشأ اذبف « كنم ةمحرلا عزنت نأ الا لمف » اهيف ةصق رک ذف علي ىنلا لع لخد مصاع نب سيق نأ ةريره يآ
 تاقث هلاجر دنسب هدنسم ىف لمي وبأ هجرخأ یرازفلا ةفيذح ني نصح نب ةنييغل كلذ وحن عقوو . ةشلاع ثيدح

 لوسراي اهمابفتأ : لاقف نيسحلاو نسحلا لبقي هآرف لكي هقا لوسر ىلع نصح نب ةنييع لخد » لاق ةريره ىبأ ىلا
 نم سان مدق » لسم ةباور ىف حقو دقف مهغيمل كلذ عقو نوكي نأ لمتح و « مهنم ادحأ تليق اف ةرشع ىل نا ؟ هللا
 . ىيمشكلا ةياور ىف تتبثو « مارفتسالا ةادأ فذح رثكالل اذک ( نايدصلا نولبقت ) هلق . « اولاقف بارعالا
 «لیقنام هقاو انکل : اولا . مت : لاقف د لسم دنعو « میلبقن ام هللاوف , ليعامسالا ةاور قو ( ميلبقن اف ) هلوق

 نأ ردفا ال یا , كلمآ ال یآ ىنالا هانعمو یزاکب الا مابفتسالا لوالا ةزمملاو واولا حتفب وه ( كلمأ وأ ) هلوق
 ليمامسالا دنعو « ةدارع یهو ماپفتسالا فذح سم دنع غقوو . هنم هللا ابحزت نأ دعب كبلق ىف ةخرلا لمجا

 كلمآ لوعفم لک تاباورلا ىف ةردمما حتفب ( عزت نأ ) هلوق . حلا ناك نا ینذ امو ىرخأ ىف هلو « كلمأ امو د

 عزت نا ىأ «مدقن ام سنج نم وهو « فوذع ءازجلاو طرش اهنأ ىلع ةزمملا رك« حيب اصلا » حارش ضءب یکحو
 تینا. « محريال محربال نم :  ینلا لاقف » ةنييع ةصق ىف عقوو : هيلا اهدر كل كلمأ ال كباق نم ةمحرلا هللا

 دمع وه نانغ وبأو . هيلع نيحيحملا ف ثيدحلا اذه رادمو « ديعس وه ( ميم ىبأ نبا انثدح ) هلوق . سداسلا
 ماعلا و « إو ىن مشكلا ةياور ىف ( یبس لیپ ىنلا ىلع مدف ) هلوق ٠ نوین دم ادغاصف هنم دانسالاو ؛ فرطم نبا
 یمخرسلاو لهتساا اذک (قدنت اهیدت باح یسلا نم ةأرما اذاف ) هلوق . تزاوه ىس وه ىسلا اذهو « مدق : فاق.

 « باح دق » نينابلو ء ةروسكم فاقبو ةانثملا حتفب قستو بصنلاب اهيدثو ماللا مضو بلخت نم ةلمهملا نوكسب
 , اهايدل ٠ نيقابلاو دارفالاب ینمدکلا ةياور قف عفرلاب اهندو , بلح نال ًایبت یا ماللا ديدشتو ءاحلا حتفب

 حتفب « ىعست د نيقابالو ةيناتحتلا نی ونتو فاقلا نوکسو ةلمهملا حتفو ةدحوملا رسكب « قسب » ىنجمشكلاو «ةينثتلاب
 «یفتبت د مجرم ىنبأ نبا نع امهالك رکسع نياو ىناواحلا نع لسم ةاور قو « ةعرسب ىثملا وهو یعسلا نم ةلمهملا نیملا

 ىفام با وصلار مو وهو : ضايع لاق «بلطلا وهز ءافتبالا نم ةمجعم نيغ مث ةحوتفم ةانثم مث ةنكاس ةدح و :
 هاف ال : ىطرقلا لاقو : اهدلول ةبلاطو ةيعاس ىبف « باوص نيتباورلا نم الكنأب ىوونلا هبقعقو . ىراخبلا اور
 طاغي الف« هب علا لوعفلا فذحو ءااهدإو بلطآ وهو اجو ىختبت ةناورا نكلو « ابحوضوو « ىعست » ةياور نسحب
 فذحو « لساو عيمجلا اذک ( اهنطبب هتفصل أف هتدخآ ىسلا ىف ایبص تدجو اذا ) هلوق . هيجوتلا اذه عم ىوارلا
 «اهطب هتمرلأف هتذخأف ابص تدجوف هتمضرأف هتذخآ ايبص تدجو اذا » هظفل و ىليعامسالا ةياور هتنیب ءىش هنم

 فخيل هتعضرأ ايبص تدجر اذا تناكسف « امد ىف ناللا عاتجاب تررضتو اهبص تدقف تناك اهنأ هقايس نم فرعو

 0 ) نورعأ ( هو : همأ م ىلع الو یصلا اذه مسا ىلع فنآ لو . هتمزما اف هذآ هدمعإ امیص تدج و ايلف < اب
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 ةياود قو . ادیا ةعث اط حران ال ىأ ( هح مت ال نأ ىلع ردقت ىهو ءال الق ) هلوق ؟ نونطت | ی ةانثلا ضب
 ہقاو د لاقف ليعامسالا ةءاور ىف قلاب حرصو  ديكأت مال هلوأ حتفب () وق . ٠ حلا هقاو ال انظف » ىليعامسالا
 نم کالا دحأ هجرخآ ام هديؤيو , مالسالا ىلع تام نم انه دابملاب دارملا نأك ( هذابعب ) ) هلوق «٠ للا محرا هت

 . نأ اهدلو ىلع تيشخ موقلا همأ تار الف ؛ قبرطلا ىلع یبصو هبامصأ نم رفن ف ب ىبنلا س د لاق سنأ ثيدح
 « رانلا ىف اهنبا قلتا هذه تناكام هللا لوسراب : موقلا لاقف هتذخاف تمسو ؛ یبا ىنبا : لوقن و ىعست تلبقاق أطوي

 یکم نم بقي مل نم هلاغدا ءاش نم اذكو . رفاكلا جرخ هبوب ريبعتلاق « راثلا ىف هبيبح حراطب قا الو: لاقف

 ینحرو ) لامت هلوقك وهو ؛ نینمۇم اب صا هام و ماع دابعلا ظفا : ةرج یآ نب دمع بأ خب كلا لاقو . رئابكلا
 نوكي نأ لمتو : لاق هل تبتک نم ةصاخو ةيحالصلا ةبج نم ةماع ىف ( نوقتب نذل تا لك عضو
 هنأ ىلا ةراشا هیف و . تاناوما یتح ناك دابعلا ىأ نم بيصن اهنم هل قبس نمل ,یش اهمشب ال هقا ةحر نا دارلا

 ها الجال دصقي ینح ام ةمحر هيف نأ ضرف نم لك نآو , هدحو هقاب هرومآ عیمج ىف هقلعت لمحي نأ ءرملل ىئيني

 « تايبسملا ءاسنلا رظأ زاوج ثيدحلا قو : لاق « ةحر هل دشآ وه نم هتجال لقاعلا دصةيلف ‹ هنم مرا ىلاعتو هناحبس

 لثملا برض هيفو . اهلا رظنلا ىف هنذا ىضتقي ام ثيدحلا قايس ىف لب ٠ ةروكذملا ةأرملا ىلا رظنلا نع هنب مل علي هلال
 هتقش هتقيقحب طاح ال لثملا هب برض ىذلا ناك ناو « هبجو ىلع ءىثلأ ةفرعم ليصحتا اهب كردي ال امل ساوحاب كردي مب

 باکترا زاوج هبفو . ةروكذملا ةأرملا لاي نيمماال زب ىبنلا اهبرقف كلذ عمر « لقعلاب كردت ال هقا ةمحر نال
 جودتيف مبطعإ ريكس نأ لاهتحا عم مهتعضرأ نيالا لافطالا عاضرا نع ةأراا هس مل گر ۰ نيررضلا فغأ

 : تلق ٠ رفا مرش هما ع لع امو زوج عاشرإلا هان .تناكامل نكل ؛ هعم ةارلا هتعضرأ نم ضعب

 ةب لدئسب دقو « ةعبإ رشلا عورفب نوبطاذع رافکلا نأ هيفو : لآ# « كلذ ىف عزان ربحلا ىف ريكذلاب یصلا ظفلو

 اهكرت ام ةلاملا كلت ىف عاضرالا ىلإ ةرورض مهب ناك مهنأ الول لافطالا نأ ةبج نف لوالا امأف ٠ كلذ سكع ىلع
 ما ةدوربضلا نیت نأ لبق نم ميما لم امرتا اب یوا وهو ىناثلا امأو ؛ مهنم ادحأ حضرت زا ید ۱

 تم الو ءاصخلم

 ءزج انا نا لج . تيس - ۰ ۳
 ۱ نه لس خو ئرهزلا نع بیم انربخآ* نارها عفان نب 3 ۳ -_ 3 ا

 « مزج نيعسأو "سا دنع اف مرج ام 7 ةحرا هللا لمج : لوق لَ فا ٠ لرز تب لو

 اه و نع اهفراح, نزار اقع « قلما "محارقت مربا كلذ نفيا دعا e لا ف لزا

 E NS ثيدحلا ]

 ةعادعق نم ةليبق ىلا ةبسأ ءاملا ن وكسو ةدح وللا حتفب ( ىناريلا ) وق . ةجرت رهغب « باب » ليعامسالل و « ةحرلا نم



1۳۲ 
 بألا باتک -۷۸

 ىف ةحرلا هقا لمج ) هلق ۰ مالسالا ف صح مهرثكأ لزن . ةماضق نب فاملا نب ورمع نب ربي ىلا مهسن یبتب
 ةغلايم عون هيفو ‹ فوذحمب ةقلعتم وأ ةدئاز « ىف » لعلف فرظلا نودب متي ىنعملا ناك امركلا لاق ( ءرج ةمام
 نم امل ىلاعتو هناحبس نوكي نأ لمنح : ةرمج ی نبا لاتو . ءىش اهنم توفي ال تمرح ینعم اهل افورظم ابلعج ذا
 ةياورك فرظلا نع قرظلا رثكأ تلخ : تاق . ضرالل ادحاو ابنم طبع ءاعو ةنام ىف ابلمج ةمحرلاب هقلخ ىلع
 ءاطع ةياور نم ملسملو « ةمحر ةئام اهقلخ موب ةحرلا قلخ هللا نأ , قاقرلا ىن ةينالا ةريره ىبأ نع ىربقملا ديعس
 لک « ضرألاو تاوایسلا قلخ موي ةمحر ةئام قاخ هللا نا ء نايإ- فیدح نم هلو « ةحر ةئام هلل نا هةر ره ىنأ نع

 نأ زوج و « دجوأو عرتخا « قاخ » ىنعم نوکر نأ زوج : ىط رقلا لاقو « ضرالاو ءایسلا نيب ام قابط ةمحر

 ريدقت ربظأ موب كلذإ هريدقت ربظأ هللا نا ىنعملا نوكيف برملا ةذل ىف ردق ینمع قلخ هرو دقو « ردق ىنممب نوکی
 اذهب ميظعتلا درو دقو ۰ ريثكسشلاو يظمالا ا دارلا « ضرالا قابط عین ةحر لكد هوو . ضرالاو تارامسلا
 نيمستو ةعسن هدنع رخأو» ءاطع ةاور ىف (اءزج نيمسنو ةمست هدنع كساف) هلوق . اريثك عرشلاو ةغللا ىف ظفللا
 هلوق ۳ ةدحا و الإ ةام هدنع أبخو 0 مم دنع ةريره نآ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالملا ةباور قو « ةحر

 لزتأ » ءاطع ةياور قو « ةحر مهلك هقلخ ىف لسرأو » ىربقملا ةءاود ىف ( ادحاو اءرج ضرآلا ىف لزناو)
 اذه ىطرقلا لاق « ةدحاو ضرالا ىف اهتم لغف م نابلس ثيدح قو « ماهلاو سنالاو نجلا نيب ةدحاو ةيحر اهم

 ءرجلا كلذ نف ) هلوق ۰ ممنلاو عفانلا ىلا ةمجار ابنأو « ةدارالا سفن ال ةدارالا قلعتم اه داري ةحرلا نأ ىف صل

 او « نوفطاعتي امف » ءاطع ةياور ىف ( هبيصت نأ ةيشخ اهدلو نع اهرفاح سرفلا عفرت ىتح « قلخلا محارتت

 ريطااو شحولاو . اهدلو ىلع ةدلاولا فطءت ابف د نابلس ثبد> قو « اهدلو ىلع شحولا فطعت ام و « نومحارتي

 نوبطاخلا نامي ىذلا فولأملا ناوبملا دشأ ابن ركذلاب سرفلا صخ : ةرمج ىنأ نبا لاق « ضعب ىلع ابضعب

 . اهداو ىلإ اهم ررضلا لضي نأ بنجتن كلذ عمو . لقنتلا ىف ةعرسلاو ةفخلا نم نسرفلا ىف الو « هدإو عم هتيكرح

 ةراشإ هيفو « ةئام ةحرلا هذج اهلك أ ةءايقلا موي ناك اذاف د ةدايزلا نم هرخآ ىف ملم دنع نابلس ثيدح ىف عقوو
 ةحرلا : لاقف بلبلا كاذب حرصو « اضيأ ام نومحارتي ةمايقلا موب مف نوک قلخلا نيب ايندلا ىف ىنلا ةحرلا نآ ىلا
 زوحيو : لاق . مهنيب تاعبتلا ةمايقلا موب اب نورفاذتب ىثلا ىه ايندلا ىف مبسوفن ىف اهلعجو هدابعل هقا اهقلخ ىلا
 لزي مو ةتاذ ةفص نم ىلا یهو ءىث لك تعسو ىلا حر ىوس اهب مهحريف مهیا ةحرلا كلت هللا لممتسي نأ
 دنع اهكسمأ ىلا ةحرلا نوکس نأ ذوحيو : لاق . محل اهقلخ ىتلا ةحرلا ىلع ادناز ابب ممحرب یا ىبف « اهب ةوصوم
 لهال ةمحرلا ميسوفن ىف نأ ىلع لاد محل مرافغتسا نال « ضرالا ىف نل نيرفغتسملا هتکشالم دنع ىلا یه هضن
 لعفلا ةفس نم ةحرو « ددعتت ال یهو تاذلا ةفض نم ةمحر « ناتمحر ةحرلا نأ همالك لصاحو : تلق . ضرالا

 قرطلا عيج تقفنا لب ةدحاو ةحردقا دنع ىتلا نأ ثيدحلا قرط نم ءىش ىف سیل نکل و . انه الا راعملا یهو

 ددعتف « ايندلا ىف ىتلا ةحرلاب ةئام ةمايقلا موي الكي ةنآ نالس ثيدح ىف دازو . ةمخر نیعسن و ةمست هدنع نأ لع
 ةثام هقلخ ىلع اه. معنی یتا معنلا عاوتأ نأ لع هقا نأ ثيدحلا اذه ىضتقم : ىطرقلا لاقو . قلخلل ةبسنلاب ةمحولا
 لک ةمايقلا موي ناكاذاف ۰ مهقفارم ةب تلصحو مهحلاصم هب تمظتنا دحاو عونب ايندلا هذه ىف ميبلع معن أف « حوت

 اهيحرد ناف ( ای>ر نينموملاب ناكو ) ىلامت هلوقب ةراشالا هيلاو ‹ نينمؤالل اهلكو هام تضلبف قب ام نهنمزا | :دابعل



 f} ۱۰۰ ها۰۰ كيذحلا

 تاحر سنج نم ال ةمحرلا نم ظح ممل قبي ال رافکلا نأ اذه نم مهفيو ۰ ابقوف ءىش ال ىلا ةغلابلا ةينبأ نم
 ایتک أسف ) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو ۰ نينمؤدل تامحرلا نم هللا لع ىف ناکام لك لک اذا اهريغ نم الو ایندلا

 ريغ ایسفن ىف ةردقلاو « را لاضباب ةةلعلملا ةردقلا نع ةرابع انه ةحرلا : قامركلا لاقو٠ ةيالا (نوقتي نذل

 اريثكتو قاخلا دنع ال اليلقتو ممفلل اليست ليثتلا لیبس ىلع ة ءام ف هرصح نكل < هائتم ريغ قلعتلاو . ةيهائتم

 صاخلا ددملا اذه نأ حارشلا ضع! نع ىاءرقلا ىك صاف ددملا اذه ةيسانم اماو « ىلاعتو ةناحبس هلا دنع أمل

 اذک ؛ نيعبسلا ف ىرج او ةئاملا ق كلذب برعلا ةداع رحت | هاب هبقعتو « هيف ةا ابلاو يک. ةدارال قلطأ

 ةمحرب ءرج لک لب وق اذاف اءزج نيتسو عستب ایندلا ران لضفت ةرغالا ران نأ تبث : ةرج ىبأ نبا لاقو ٠ لاق
 یتحر تبلغ » هلوق هدژیو . ايف ةمقنلا نم شك ةرخالا ىف ةحرلا نأ هنم ذخؤيف . ًاهزج نيئالث تاحرلا تداز

 هن وكمل صاخلا ددعلا اذه ةسانم نوکت نأ لمتحف « ددمأأ اذه صوص ةيسائم قبت نكل : تاق . « ىضغ

 الإ ةنجلا دحأ لخد ال هنأ ىج دقو« ةجرد ءازاب ةحر لك ناكف , ةحرلا لع یه ةنجلاو « ةنجلا جرد ددع لثم

 عیج هل تلصح نم ةلزنم مالعأو « ةلذنم :ةنجلا لأ ىتدأ ناك ةدحاو ةحر ام هتلاف نف « ىلاعت هللا ةحرب

 ابحرف لكي سفنلا نأ ةداعلا نآل , نينم والا ىلع رورسلا لاغدإ ثيدحلا ىف : ةرمج ىبأ نبا لاقو . ةحرلا نم عاون لا
 . ةرخدملا ىلاعت هلا تاحر ىف ءاجرلا عاستاو « ناميالا ىلع ثحلا هيفو . ادوعوم نوكي اء امولدم ناكاذإ اهل بهو امب

 نم سأيب مل ةمجرلا نم هللا دنع ام لكسب رفاك_ ا لمي ولف » قاقرلا ىف ىربقملا ديعس ثيدح رخآ ىف عقو دقو : : تلق

 ءاش نا كانه هحرش ىتأبو « ةريره ىبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا قيرط نم لسم هدرفأو « ةنجلا
 ىلاعت هللا

 هم لكأي نأ ٌةيشخ را لت سپ - ۰
1 0 3 

 نع » لیبحرش نب ورع نع لئاو یبآ نع روصنم نع نایفس انربخأ ريثك نب دم اشر - ۰۱

 ی مث : تلف . كَقاخ وهو [دن هل نأ : لاق ؟ مظعأ بنا ىأ هللا لوسراپ : "تلف لاق هللا دبع

 قیدصت ا لاو كراج راح ناو " نأ : + لاق ؟ أ م : : لاو . كم لک ای نأ ةيشخ < كدلَو لیفت نأ : لاق

 € رخآ اذإ هللا عم نوعادي ال نيذلاو ) رقم ىلا لوق
 هلوق ىف ردقلل دومی ريمضااف لا هدلو ءرلا لتق : مالکسلا ریدقت ( هعم لک اب نأ ةيدخ داولا لتق باب ) هلوق

 « ةحرلا نم باب » ىنسالا دنعو « مظعا بنذلا ىأ باب » ىنيمدشكلاو لمتسملا نع رذ ىبأل عقوو . داولا لتق

 ءاش نا ديحوتلا باتک ىف قوتسم هحرش قأمسو « ثيدحلا « مظعأ بثذلا ىأ ١ دوعسم نبا ثيدح هيف ركذو

 ىلاعت هللا

 رجحلا ىف ؟ىبصلا مو ی اپ — ۳۱

 ىبلا نأ ةشناع نع » ىبأ ینربخآ لاق ماشه نع دیمس نب يج انثدح ینثلا نب دم او - ۰۲
 يرابا جف + ٩۰ 0 - م



 بدآلا پاتک - ۷۸ ۱ ۱ )€

 « هعتأف ءام دف « هيلع لابف هکسنحم م رجح ىف یی مضو چ

 مدقت دقو « هرجح ىف ابص عضو جلي ىنلا نا » ةشئاع ثيدح هيف ركذ ( رجحلا یف ىصلا عضو باب ) هلوق

 مجد ثدح ام ىلع ريصلاو لافطالاب قفرلا هنم دافتسيو , ةئيقعلا ىف ابيرق اضيأ مدهتو . ةراهطلا بانک ىف هحرش

 مهفيلكت مدمل مېتذڪاؤم مدعو
 ذخفلا ىلع یبصلا عضو اپ - ۳

Aتعمس لاق ردوبأ نع ”ثكدحي املس نب ”رمقعلل انثدح م راع انث دح دجم نب هللا "دبع یخ ۴ ” 

 هلل نا "لوسر ناك امپنع " هللا ضر ديز نب ةمأ i تامع وبأ هثدحم ید نابع لأ نع اد دع ”ةمهك "ابا

 یف امہخ ر أ 'مبللا : لوقي م ماني ميرخآلا هذ هذخف ىلع “ىلع نب ن لا دعقی و مر لک یلدعتیف ین ذخأی

 : تلق ءیش هنم ىاق ىف مقوف » ی * يتلا لاق نانع ىأ نع "ناماس انثكدح ی انث"دح لاق " ىلع نو ٠ اپهرآ

 ۴ تعمس اعفابوتکم یدیه" هيدجوف ترظنف « نان ىبأ نم هنأ رف اذكو اذک هب تلد لح

 هلق ۰ ديز نب ةماسأ ثيدح هيف ركذو « املبق ىنلا نم صخأ ةمجرتلا هذه ( ذخفلا ىلع ىصلا عضو باب ) هلق

 . ىميجحلا جلاب دلاجم نبا ميظع نزوب ةلمرع فيرط وه ةميمت وبأو « ىميتلا ناخرط نب نابلس وه ( هيبأ نع )
 نيّدلانبا هلقن اف یدرادلا هلکشتسا ( رخآلا هذه ىلع ىلع نب نسحلا دعقب و هذغ ىلع ىدمقيف ) هلوق . رغصم ميجلاب

 حضوأ هيف مالاو, كلذ لع لذتسي فخأ مث . نسحلا نم رک ةماسأ نال دحاو تقو ىف مقو كلذ ىردأ ال : لاقف

 ناك ةماسأ امأو نينس نام مب ىبنلا ةظو دنع نسملا ره ىف لبق ام شک أ ناف ليلد ىلإ جات نأ نم

 مدت اك رمعک نیلسلا رابک نم رثک ددع ىلع ل متشا یذلا شیلا ىلع هىمأ دقو « الجد ی ی ىلا ةايح ىف

 ىف ىدفاولا ركذو « ةنس نبرشع نبا ب ىنلا توم دنع ناك ةنأب ةعاسمج حرصو بقانملا ىف هتمجرت ىف ةئايب

 لمتحيف « ةنس ةرشع عست نا ةماسأو مب هقا لوسر یفوت» اولات هلهأ نع ةماسأ نب نسحلا نب دمت نع ىزاغملا

 ببسل هرجح ىف ةماسأ هداعقإ نوکب و الثم نیتفس نبا ندحلاو قهارم ةماسأو مب ىبنلا نم عقو كلذ نوكي نأ

 نوكي نأ لمتحیف « هسفنب هضرم هدنع ةترممو هيف هتبح فَي ینلا ناكف , ةءاسأ باصأ الثم ضرك كلذ یضتقا
 هقاو  اههيحأ ىلإ » كلذ نع ارذتمم لاقو ىرخالا ذخفلا ىلع هدعقأف هتنبا نبا نسحلا ءاجو « ةلاحلا كلت ىف هدمقآ

 نبا وهف ىبحي امأو « ىنيدما هقا دبع نب ىلع وهف ىلع امأ ( نیس انئدح يحب انثدح لات ىلع نعو ) هلوق : لعأ
 هللا دبع انادح» هلوق وهو هلبق ىذلا دنسلا لع فوطعم وه مث « لبق روكذملا ىميتلا وهف نابلس امأو « ناطقلا ديعس

 نموا دمع نب لا ديم انثدح د لاف نع ةغيصإ هنع-رع هنکل و + له نع ىراخبلا ةءاور نم نوكيف « دغ نا

 هنيرق ةطساوب هخيش نع ىراخبلا ةباور نم نوكيف « مراع ان؛دح » هلوق ىلع افوطءم نوكي نأ لمت<و حلا ىلع
 هشويش نم ريثك نع ريثكلاب ثدح دقف ىتراخبلا نم الو نارقالا ةياور نم كلذ برغتسي الو «د# نب هللا دبع

 ىبنلا لوق باب » ىف ابرق ىتأبس ام ابنم ةطساو ريغب ریثکلااب مراع نع ثدح دقو « ةطساولا مهنيب انايحأ لخديو



 ٩۰۰6 f كيلا

 ثيدحلا اذه رخآ ىف خسنلا ضعإ ىف عقوو « ىنمجلا دع نب هللا دبع نيبو هنيب انه لخدأو « اوصعتالو اورسي 2

 لاتحالا حص اظ ومع ناک ناف یا <« د نب هللا ديع اد : لاقف ؟ ىلع نع لوي نم : هللا ديه یال ليق «

 ىنعي ( *یش هنم ىلق ىف عقوف ) هلوق . دوكذملا دنسل اب لوصوم وه ( ىمينلا لاق ) هلوق . قيفوتلا هقابو ديخالا

 نو رصب ةثالث لوالا ىلع دنسلا قو « ةطساو ريغب نام ىبأ نم هممس وأ ناهنعء ىبأ نع ةميم ىبأ نم هعس له كش

 ىف قأيس رخآو ثيدحلا اذه الا ىراخيلا ىف ةميع ىنال سيل و ۰ ادعاصف يميتلا نابلس نم قسف ىف نيعباتلا نم

 هنأكف « نامء ىبأ نم ىأ (تعمس اف اب ودكم یدنع هتدجوف) هلوق . لجبلا بدنج نع هتياور نم ماكحالا باتک

 نم هعم ناک وأ هنم هعمسف نایع اب قل مث نایع ىبأ نع ةميمت ىبأ نم هعمس
 غزتناو قم وبأ هيف هتبشف ناثع ىنأ

 ۰ ةلاهلا هذه ىف ركذتلا لا تحال همف ةجح الو ۰ عامسأا یکذتب ل ولو هطخ ىلع مدحت ىف دامعالا زاوچ مهضعب هنم

 داهتعالا ةياورلا ىف حجارلاو « ابیف فالخلا لو ةلأسملا حالصلا نبا ركذ دقو

 ناعإلا نم دپملا نسح . باپ - ۳

 : تلاق اهنء هللا یضر ةشناع نع » هيبأ نعرماشه نع ةماسأوبأ ات دح ”ليعامس] نب دیبه او - +

 نيا یافت( ثالث وزا نأ لبق 'تكلَم دقن و - ةجيدخت ىلع "ترغام ارا ىلع "ترف ام

 ىف ىدهب مث ةاثلا ذیل تاک ناو . بّسق نم نجلا ىف تی اهَرشيت نأ بر ما دقلو . اهثكذب

 ظافتحالا وه : ضايع لاتو . ةمرحلا ةياحر انه دوعلا : ديبع ویآ لاق ( اجالا نم دبعلا نسح باب ) هلق

 لقعلا ىف هزكر اب نوكي ةرات هقا دبعو . لاح دعب الاح هتاعارمو ءىثلا ظف- : بغارلا لاقو . هل ةمزالملاو ىثلاب

 امأو € هللا دهام نم میمو) ىلاعت هلوق هنمو , زذنلاك ءادتب فلکلا همرتلب ام ةراتو « لسرلا ةب تءاج اع ةراتو

 ناعالاو قاثیلا و ةحصلاو ةمنلا و نيدلاو ناكملاو نامزلا ابنم « ىرخأ ناعم ءازاب كارتشالاب قلطیف , دبعلا » ظفل

 ام ةأرما ىلع ترغ ام : تلات امتع هللا یضر ةشئاع نع ) هل . اضيأ داملا هل لاقيو رطملاو ةيصولاو ةحيصنلاو

 ماقأف ةحيدخ نم ديرب « ةد ىلع د هلوقو . بقانملا باتك نم ةي دخ ةجرت ىف هحرش مدقت دق ( ةحيدخ ىلع ترغ

 دقل و » هيف هلوقو . ةحيدش ببسإ ىأ ةيببس « ىلع » وأ . ىأر ىف پوانتن رجلا فورحو « نم » ماقم « ىلع د

 ناو د هيف هلوفو « ىفوأ ىبأ نب هقا دبع ثيدح نم كانه هدروآ نكلو « اضيأ كانه هحرش مدقت «لا هبر ءيمآ

 ام ةحيدخ لضف ىف ماشه نع ثيللا ةياور ىف دازو « ةحوب ذلا ةاشلا نم ىأ « اهم اهتلخ ىف یدهل مث ةاشلا عديل ناك

 ىأ ةمجعملا مضب اهتاخو « ةليقثلا نم ةفف ناو ۰ ةظفللا هذه طبض ىف فالتخالا نايب كانه مدقت دقو « نوعسي

 ةأماو ةلخ لجد : لوقت , ةعاملاو دحاولاو ثنوملاو ركذملا هيف ىوتسي رنصم ةلخلا : ىباطخلا لاتو . اهلئالخ
 ليلخلاو ةقادصلا ةلخلاو . اهنفادص لهآ یا . اهنخ لهأ ىلا : هريدقت فوذع هيف نوكي نأ لمتحو « ةلخ موقو ةلخ

 رخآ هجو نم بقاثملا ىف قبسو « اهلئالخ ىلا اهيدهن مث » ظفلب هجولا اذه نم لسم ةءاور ىف عقو : تلق . قيدصلا

 نأ اذا و ینل ناک » سلأ ثيدح نم « درفلا پدالا » ىف یراخیلو « اج اةدصأ لاو , ةورع نب ماشه نع



 بدلا باتک- ۷۸ ۳۹

 هاضنک الا ىف ةتداع ىلع یراخبلا یرج : ( هيبنت ) . « ةميدخل ةقيدص تناك اهناف ةنالف ىلا ةب اوبهذا : لوقب ءىثلاب

 ىف قجولاو کالا هجرخأ اهنع هللا یضر ةح دف قلم تبدح ىف درو دق ةمجرتلا ظفل ناف« حيرصتلا نود ةراخال اب

 فيك : لاقف لب ینلا ىلا زوج تءاج » تلات ةشتاط نع کلم ىبأ نبا نع متسد نب اص قبرط نم « بمشلا د

 لودر اي : تلق تجرخ ايلف . هلا لور اب صأو تنأ آب ريخم : تلاق ؟ اندعب متنک فيك, كدلاح فيك« منا
 نم دبعلا نسخ نو . ةحيدش نامز انيتأت یناکامم] ةشئاع اب : لاقف ؟ لايفالا اذه زرجملا هذه ىلع لمقت هللا

 نع هيب | نع ةورع نب ماشه نع ثايغ نإ صفح نع ةدانج نب لسم قيرط نم اضيأ قبلا هجرخاو « ناعالا

 فیعض هدانسإو هوحن ةعئاع نع ةلس ىنأ قيرط نمو . بيرغ : لاقو ةصقلا ینمع هلثم ةشئاع

 بنی "لوطي نم لضف اپ - 6

 تغمس لاق ىبأ ینادح لاق مزاح ییا نب زيزعلا دبع ید لاق باهولا دبع نب هللا دبه شرم -۰۵

 « "یطس لاو ةبابسلا هيعبصإب لاقو ٠ اذكه نجلا یف ميلا لناکو انأ » لاق را ىنلا نع ەس نب لهش

 دانید نب ةملس ىأ (مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع ) هلوق . هيلع قفنيو هيبري ىأ ( اتي لوعي نم لضف باب ) هلوق
 «هریغل وأ هل میل لفاك» مياس نب ناوفص لسرم نم كلام داز « هحلاصمو هرمأب میل ىأ ( ما لفاكو انأ) هلوق

 نأب هل هلوق ینءعمو ‹ اهبأ نع ةيربفلا ةرم تنب ديعس ما ةياور نم فاریطلاو « درفلا بدالا م ىف یراخبلا هلصوو

 هم تنام وأ هماقم هما موقف تام دف دولولا وبأ نوكي وا  براقالا نم كلذ ومن وأ اعآ وأ اع وأ ادج نوکی
 «هل ةبارق الوأ ةبارق اذ اجتي لفك نم ه الوص وه ةرب ره دا ثيدح نم رازبا جرخآ و . اب ءاقم هيبرتلا ىف هوبأ ماقف

 « ةحابسلا و ینمدکلا ةياور ىف ( ةبابسلا هیعبصاب راشأو ) هلوق . ابلبق ىنا ةياورلاب دارلا رسفت ةءاورلا هذهو
 ىف اب داشبف ةالصلا ىف ام حبسب اهنال كلذب تیم ما الا ىلت ىلا حبصالا یه ةحالسلاو « ةيناثلا ةدحولا لدب لهب
 ثيدحلا اذه عمس نم ىلع قح : لاطب نبا لاق . ذتنرح ناطيشلا اب بسپ اما اضيأ ةبابسلا یهو . كلذل دبشقلا

 ىف ثيدحلا مدقت دق : تلف . كلذ نم لضفأ ةرخآلا ىف ةلزنم الو , ةنجلا ىف كَ ىنلا قيفد نوكيا هب لمعي نأ

 ميقيلا لفاكو ی ىنلا ةج رد نيب نأ ىلا ةراشا هيفو ؛ ىطسولاو ةيابسلا نيب ىأ « امهتیپ جرفو د هيفو ناعللا باتک

 معزو ‹ ثيدحلا « نيئابك ةعاسلاو انا تشب و رخآلا ثيدحلا ريظن وهو « ىطسولاو ةبابساا نيب ام یرافت ردق

 ةلافك مال اديك أت ةيلصالا ةيعيبطا املاح ىلا اتداع مث ةعاسلا كلت ىف هاعبصا توتسا كلذ لاق ال هنأ میدمب
 ةبابسلاو ىطسولا نيب سيل ةنأ ةلزنملا نم ةلذنملا برق تابثا ىف کیو « لاتحالاب تبثي ال اذه لثمو تاق . منيا

 ىطسولاو ةحبسلا ینمی « نيتابك ةنجلا ىف یعم» ىنا بطلا دنع ةروكذملا ديعس مآل ةياور ىف عقو دقو « ىرخأ عبصا

 هعفر ةريره بأ تیدح نم لمي وبأ هجرخأ امل « ةنجلا لوخد ةلاح ةلزنلا برق دارملا نوكي نأ لمحو « قنا ذا »
 « ىل ماتيأ ىلع تعأت ةأرما انآ : لوقتف ؟ تنأ نم : لوقأف یردابت ةأرما اذاف ؛ ةنجلا باب حتفي نملوأ انأ »

 عوج دارملا نوكي نأ لمتحم و ؛ ىرثأ ىف لخدت وأ ىعم لخدتا یا « قردایت » هلوقر « م-م سأب ال هتاورو

 ةأرماو انأ » هعفر كلام نإ فود ثيدح نم دواد وبأ جرخآ دقو . ةلزنملا ولطو « لوخدلا ةعرس : نييمالا

 اذبف ءاوناب وأ اوتام ىتح اهاماتي ىلع اهسفن ت.بح لاجو بصنم تاذ ةأرما : ةءايقلا موي نين ابك نيدحلا ءامفس



 ثيدحلا 1۰۰0 - ٩۰۰۸ ۱ ۳۷

 اپ راض فنك مم : لات ؟ یی هدم برذأ مم هللأ لوسر 1 اف 1 راج شا دج نه « ريؤصلا ما « ف یاربطلا

 كافكا نأ هزم دافتساف « هلع یف ى>ار دوكذم لا Al ةاور ىف دأز دقو al ٠ كلاب قاو ريغ كدلو هنم

 تهش وأ ةنجلا لرخد ن ةيش مذيل لذاك نوک ىف کا لعل € ىذمزاا حر : اش لاو . ادمأ ةروكذملا

 نوكميف مهند سآ نولقعي آل موفق لا ثوب نأ هاش ىثلا نوک ىنا هل رم را ىنلا نم برقلاب ةنملا ف 4.) زنم

 هسلعیو هدشریو « هايند الو لب هنید ےسآ لقعی ال نم ةلافكب مرقب ملا لفاک كلذ كو « ادشرمو املعمو مه الفاک

 اصخلم ها كلذ ةبسانم ترهظف « هدأ نسو

 ةلمرألا ىلع یعاسلا بإب ۵

 هب "ید ىلإ هفب مع" نب ناوفص نع » الام یثدح لاق هللا دبع "نم ”ليعامما او - ۰۰٩

 « لیلا موقيو راهنلا موصي ىذلاك رأ < هللا ليبس ىف دماج لاك نیکشالو ةلمرألا ىلع ىعاسلا : لاق

 ةر ره ىأ نع میم نا لوف شریف یآ نع ليدلا دز نب روت نع كلام ادع لاق لوعامسا انث لح

 نم ۰ ياكم ىلا نع

 نی ناوفص تیدح و الو صوم ةرب ره ىنأ ثيدح هيف رکذ ۽ امل اصمم ىف ىأ ( ةلمرالا ىلع ىعاسلا باب ) هل

 تاةفنلا بانک یف هحرش مدقت دقو ٠ كلام ةياور نم امهالك السم میلس

 نيكسملا ىلع یعاسلا باپ - ٦

 ةريره ىلأ نع » رثيفلا ىلأ نع ديز ی رو نع "كلام انكدح هم "نا دبع اش -- ۷

 لاق و هلا ليبس ىف دهاجلاك نيكسلاو ةمرألا ىلع ىعاسلا : اف هلا لوسر لاق لاق هنع هللا ضر

 « رطفبال ماصلاکو رتفيال ما : ةدعقلا كش

 عقوو ۰ لسرملا نود هيلع ار هتقم هلبق روكذملا ةر ره ىبأ ثيد هيف ركذ ( نيكسملا ىلع ىعاسلا باب ) هلوق
 ظفا و € را ال متاقلاك 0 كلام نه ةاور وهو ىذعقلا كدر لاق هيسدأو € هللا لباس ف دواجاك و ةياورلا هذه ف

 كلذ نأيب مدقت دقو , ثيدحلا « موصإ ىذلاكو أ دهاملاک , كلام نع سيرأ نآ نب ل.عامسال !ملیق ىتلا ةءاورلا

 تاقفتلا باتک ىف ااو

 ماهر سالا تر اپ - ۷

 ث ریو | نب كلام نایلس ىبأ نع ةبالق یہا نع بویآ انت دح ”ليعامما انثدح د دسم او 4-٠

 نع انلأسو « الأ ادنتشا ازآ "نظف فايل رشم ءدنع انقأف « نوبراقتم بش نوت "ىلا انيتأ » لاق



 بدآلا باتك ۷۸ ۱ ۱ 1۳۸

 یوستیآر اک الضو « مورو « مول ميله ىلإ اومجرا : لاقف ءايحر ًاقیقر ناکو ' ءانربخأف انلهأ ىف انك رب

 کرک نت ۳ کادحاکل ذیل ٌءالصلا تّرضح اذإو « ىلصأ

 ىبأ نع » نآّرملا | لاص ىبأ نع ركعب ی یوم “یم ” نع كلام یئدح ”ليعامما او - ۹

 «بريشف اف لر اراب دجوف « شما هيلع دتشا ری رطب یشع ٌلجر ان: لا لب لل لوسر "نأ ةربره
 ىذلا لثم شطساا نم بلکلا اذه ّملب دقل : لجرلا لاقف « شامعلا نم ىَرْلا لك أي تپل "باك ذاف رخ "م

 ”لوسراي : اولاق . 4 2 4 شا كشف « بلكلا یتسف هيفب ”هكسمأ مث هن هت الف رئبلا "لزنف « ېب غلب ناک

 رم قطر ویک تاذ لک ىف : لاق ؟ارجآ می نا نار ۰۵

 أ نأ ن نجوا دبع نب هَ وبأ ىنربخأ لاق ةىره“زلا نع بیمش انربخأ نايلا وبأ شرب - ۰
 لو. اد ینهرا ملا: ةالصلا ىف وهو ئبارعأ لاقف « همم انقو ةالص ىف لَ هلل“ لوسر ماق » لاق ةريره

 « هللا احر ديري . امساو "تربح دقل : "ىبارعألل لاق عين لس الف ٠ ادحأ انس محرت
 : لوقي رريشب نب نامنلا تعم م لوقب هم لاق ماع نع ای رکز انثدح م وبأ او --

 4 ىعادت ًاوضع یکتشا اذ رسا لثک مهفطاعتو مه داوتو مهیا ىف نیمولا ىر: : تلي للا لوسر لاق
 ۰ اوكا هوم و ماس

 : لاق لي ”ىبلا نع كلام نب سنأ نع » ةدانق نع ةناوع وبأ ان ديلا وبأ شم - ۲
 تقص 4 ناكألإ ةباد وأ ناسنا هنم لک اف اس رغ سترغ سم نمام

 تمس لاق د بهو نب دیز ین دح لاق ”شمعألا انثدح ىنأ انث"دح صفح نب رم او - ۳

 مخرب ال محرر ال نم : لیبل نه هللا دبع ب“ ررج
 [ ۷۳۷۹ : ىف هفرط - ۱.۱۳ ثيدحلا ]

 دوعسم نبأ ثيدح ۳ راشآ هاکو « هريغا صخشلا نم ةمحرلا رودض ىأ ( مئاهلاو سانلا ةحر باب ) هلق
 اهتاكلو « هبحاص مدحأ ةحرب سيل ةلا : : لات « ها لوسد اب ميحر انلكاولاق « اوحرت یتح اونمؤت نا د لاق هعفر
 ثر رح لا ن كلام ثيدح لوألا : ثيداحأ هيف رکذ دقو . تاقث هلاجرو ىناربطلا هجرخآ « ةماعلا ةمحر ضانلا ةمحر
 « احر اقيقر ناكو و وق انه هنم ضرغلاو « ةالصلا باتک ىف هحرش قبس دقو « لصأ ىنومتي أر اک اولصو ه هيفو
 حتفب ,ةيبشر هلوقو ' قفرلا نم فا ۴ * ءافب ىويمشكلاو لیصالاو ىبب اقلثو 6 ةفرلا نم نفاقب رثك الا وهو

 ول »ىرخالا ةياورلا قو « موملعف ميلهأ ىلا اوعجرا لاقف و هلوقو « ةرربو داب لثم باش عمج ةدحوملاو ةمجعملا



 ثيدحلا ۰۸۵ ٩۰۱۳۰ 1۳٩

 ىلع لب نايعالا ىلع ةبچاو نکن مل حتفلا لبق ةرجحلا نأ ىلع نيتلا نبا هب لدتسا « ۸ومتلمف ميلهأ ىلا متمجر

 « لصأ ىومتيأد اك اولصو د هلوقو ؟ حتفلا لبق ناک همم نمو كلام دوفو نا هل نبأ نمو , رظن هيفو ؛ ضءيلا

 ىف » ةريره ىبأ ثيدح ىتاثلا ثيدحلا . داجأف هفيزو « نايبصلا ةمامإ ىلع ةلالد هيف هنأ ىدوادلا نع نينلا نبا ىكح

 لیبف برشلا باك رخاوأ ىف ةح رش مدقت دقو « باكسلا قس ىذلا لجرلا ةصق هيفو چا ةبطر ديك تاذ لك

 تيقلأ اذا املا ليلدب تبطرت تشمظ اذإ دیکلا نإ ليقو ٠ ةايحلا نع ةيانك انه ةيوطرلاو « ضارقتسالا باتک

 نأ قلا هدب ىف مدقت دقو « جراع ىلا اهتبوطر اهنه جرت رانلا نا كلذ ف ببسلاو « حشرلا اهم یبظ رانلا ىف
 یارعالا ةصق ىف اضيأ ةربره نأ ثيد» كلاثلا ثيدملا . ددمتلا ىلع لمحو ؛ ةارمال اهرحن عقو ةروكذملا ةصقلا

 وذ ةتأو « دجسملا قلاب ىذلا هاو « ءوضولا باتك ىف هيلا ةراشالا تصدقت دفو « ادحم و ىنحرا ميللا د لاق ىذلا

 ىبأ نع ةللس ىبأ نع یخآ هجو نم نابح نبا هححصو هجام نبا جرخأو ۰ سباح نب عرفأألا ليقو « قالا ةرصيوخلا
 ترظتحا دق : اب ین لاقف « انعم دحال رففت ال و دمحن و لرفغا مهللا : لافف دجساا یارعالا لخد» لاق ةر ره

 ةلميك ترجح (هللا ةحر ديرب « اعساو ترجح دقل) هلوق . ثيدحلا ,دجسلا ةيحاأ ىف لابف ىبارعالا ىحنت مث اعساو

 « ترجح » نأ ىلع تاباورلا تةفناو « امت لاق اکةمساو هقا ةمحرو , ىنعمو انزو تقيض ىأ ءار مث ةليقث ميج مث

 ةناور ضعب « هقا ةمحر ديرب م لثاقلاو , ىنعمب امهو لاق, ىازلاب رذ ىنأ ةياور ىف اهن نيتلا نبا لقن نكل ءارلاب

 ىلاعت هقا ىنثأ دقو « هقلخ ىلع هللا ةحرب لذي هن وكلا نارعالا ىلع یب ركشأ : لاطب نبا لاق « ةربره وبأ هنأكو
 انوقبس نيذلا انناوخالو انل رفغا انبر نولوقي مدسعب نم اوءاج نيذلاو ) لاق يح كلذ فالخ لعف نم ىلع

 رسكب راظحلا نم ذوخأم . تمنتما ینمع ةلاشم ءاظو ةلمبم ءاحب « ترظنحا » ىرخالا ةياورلا ىف هلوقو ( ناميالاب

 هلوق . ىعشلا وه ماعو « ةدناز ىبأ نبا وه ) ايركز ) هلوق ۰ عمبارلا ثي دملا ٠ هءاروام منع ىذلا وهو هنوأ

 « لادلا ديدعتب ( مداوتو ) هلوق . الماك هناعإ نوکسی نم دارملا ةرج نأ نبا لاق ( میحارت ىف نينمؤملا یرت)

 . بح ام رخآ نم صخش برقت وهو ىنعمب دادولاو دولاو « ةدوملا نم لعافت دداوتلاو « مغدأف دداوتلا لصالاو

 ینعلا ىف ةيراقتم تناك ناو فطامتلاو دداوتلاو محارتلا نأ رمظي يذلا : ةرج ىبأ نا لاق ( مهفطاعتو ) هلوق ٠
 امأو « رخآ ءىش بپس) ال ناميالا ةوخأب اضعب مهضمب محرر نأ هب دارلاف محارتلا امق « فيطل قرف اهنيب نکل
 فاطمی اک اضعب میضعب ةناعا هب دارلاف فطامنلا امأ و « یداونا و روارت)اک ةبحسلا بلاجلا لصاوتلا هب دارملاف دداوتلا
 نوئمؤملا » لسم دنع نامنلا نع امهققرف ةمشخ و ىعشلا نع شعالا ةاور ق عقوو . اصخلم ها وقل هيلع بوثلا

 یکتشا براو یشا ةمثمخ ةءاورقو « رپسلا و یمح اب دسا راس هل ىعادت هسأر یکتشا اذا دحاو لجرك

 هلوق . ةحارلاو بصتلا ىف قفاوتلا هيف هيبشألا هجوو . هناضعآ عيمج ىلا ةبسنلاب ىأ (دسجلا لثك) هلوق . هلك هسأر
 هلوق ) . تداكوأ تطقاست ىأ ناطيحلا تعادت محلوق هنمو «مالا ىف ةكراشملا ىلا اضعب هضعب اعد ىأ ( یعادت)
 ىلا قذحلا لهأ فرع دقو ٠ اهديثي مونلا دقف نالف یا امأو  مونلا عنم ملالا نالف رپسلا امأ ( ىحلاو رپسلاب )
 . لاق . ةيعيبطلا لامفالاب رضي الامتشا لمتشتف ندبلا عیج ف هنم بش بلقلا ىف لمتشت ة زیر ةرارح اهنأب .

 . «ةيئرلا روصلا ىف ىتامملل رابظإو مبفلا بیرقت هيفو « حیحم ليثمت دحاولا دسجلاب نینمواا هیوشتف : ضايع ىضاقلا
 نامی الا علل ىنلا هبش : ةرمج ىبأ نبا لاتر . اضدب موضع ةفطالمر مهنواعت ىلع ضل ار نيمل لا قوقح مظمت هيفو
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 بدآلا باتک

 كلذ ناش فيلاكستلا نم ءىثب ءرملا لخأ اذاق « فيل اك-الا هعورفو لصا ناإلا نآل  ءاضعالاب هلهأو دسجلاب

 تكستشا ءاضعالا نم وضع یتشا اذاف . ناصغالاك هوانءأر ةرجدااک لصا دما كلذکو , لالا لالخالا

 سما ثردملا. بارطضالاو كرحنلاب اباك نامغا تدنهاامامغآ نم نصف برض اذا ةرجش اك الك ءاضعالا

 لع بد نم اذوخأم ناك نإ « ةياد وأ د هلوقو « ةعرازملا ىف هح رش مدقت ءاسرغ سرغ ملسم نم امد سنا تا لح

 وهو سنج ىلع سنج فطع نم وف فرعلا ىف ةباا دارملا ناک ناو < ضاخلا ىلع ماءلا فطع نم وهف ضرالا

 ردقب هبونعلا هيفو « عساو هقا لضف ناف. ناسن] هلوق مومع ىف سراذلا لخدب : ةرمج ىلأ نا لاق . انه رواظلا

 ماذتلا ىلع ضم او « لعلا ناسا ىلع فرصتلا ىف بيغرتلا هيفو . انيع هيلا دعب مل نإو رجألا هل لص هنأو نمؤملا

 « باوثلا ريثكت ىلا ةيعادلا ةحلاصلا دصاقملا ىف بيغرتلاو ةدسافلا نصاقلا كرت ىلا داشرالا و « نيحلصملا قي رط

 . لكوتلا الو دهزلا قيرط الو ةدابعلا ىفاني ال رادلا هذه ةرامع نم ةينابرلا ةكيلا اهتضتقا ىتلا بايسالا ىطاعت نأو

 كرديال سرغلا ىف روكذملا لضفلا اذه لثم نال « هيف بغريف ريخلا نم هلام ءرلا میل ةنسلا عت لع ضيرحتلا هيفو

 « كلذ نم رذحيف هيلا دصق الو هب لمعي مل ام رشا نم هيلا لصی دق ءرملا نأ ىلا ةراشإ هيفو . ةنسلا قيرط نم الإ

 هلوق ‹ ريرج ثيدح سداسلا ثيدحلا . اصخام ها هلباقم لوح زاج قبراماا اذم ريخلا !ذه لوصح زاج اد ةنآل

 ءانثأ ىف نا اذه مدقت ( محرب ال محر ال نم ) هل . نرینرک هلك دنسلاو « ثايغ نا ىأ ( صفح نب رمع )

 « هلا هر ال سائلا محرر ال نمد سا ةباور ىف روج ثيدح ىف عقوو «دلولا ةحر باب » ىف ةريره نأ ثيدح

 هعفر دوعسم نبأ ثيدح نم هلو « ءایسلا ىف نم همحري ال ضرالا ىف نم محر ال نم » ظفلب یاربطلا دنع وهو

 دواد ىلأ دنعو < ر# نب هللا ذيع ثيدح ىف وهو « تافث ةتاورو « ءامملا ف نم كمحرب ضرالا ىف نم محرا د

 « ةيلوالاب لسلسلاب رهتشا دق ثيدحلا اذهو « هاما ىف نم مكمحري ضرالا ىف نم اورا, ظفاب مكاهلاو ىذمرتلاو

 ضل ا هيف : لاطب نبا لاق « هللا همحرب مل نيدلسملا محرب مل نم و طسوالا ىف یناربطلا دنع سيق نب ثعشالا ثبدح فو

 ةمحرلا ىف لخديو « كولهلا ديغو اهنم كولسمملا ماهبلاو رفاك-ااو نمؤملا لخديف قلا عم ةحرلا لامعتسا ىلع

 ینعلا نوكي نأ لمتحي : ةرج یآ نا لاقو . برضلاب ىدعتلا كرنو للا ىف فیفختلا و قسلاو ماعطالاب دهامتلا

 « ( ناسحإلا الإ ناسحالا ءازج له ) ىلاعت لاق اک باوثلا هل لصحم ال ناسحالا نم عون ىأب هريغ محرب ال نم

 لائتماب هسفن محر ال نموأ « ةرخألا ىف محرب ال ايندلا ىف ناميالا ةمحر هيف نركب ال نم دارملا نوكي نأ لمتحم و

 ىنعمج ةيناثلاو لامعألا ىنعم ىلوالا ةحرلا نوكتف « دبع هدنع هل سيلا هنآل هقا هحر ال هيمالون بانتجناو هللا مارا

 ءالباا نم مسي ال ىأ  ءالبلا ةيناثلاو ةقدصلا ىلوالا نوکت نأ لمتح و « احلاص لمع نم لإ بائي ال یا « ءارجلا

 الإ ةمحرلا نيعب هللا رظني الوأ ۽ اقلطم محرب ال ىذأ ةيئاش اف سيل ىتلا ة>رلا محرب ال نم وأ « قدصت نم ال]

 اف « اباكهجوألا هذه ىف هسفن دقفتي نأ ءريلل یفینیو : لاق . اصخام ها احا ض هلمع ناك ولو ةمحرلا هلق ىف لعج نمل

 هيلع ةئاعالا ىف یلاعت هللا ىلا أجل هيف رضق

 راجلاب ةاصولا يسب - ۸

 ( اروذن الا - هلوق ىلإ - ناحا ناولابو ايش هب او شن الو هلل اودنبهاو إل یلاعت هللا لرفو
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 "نب ركب وبآ یر بخ لاق دوس وزب م نع تام نٹ دج لاق سبأ ىنأ نب 'ليعامسا ازم - ۶
 ”تنبظ ۳ راد! یبص وب ليد لازام : لق هل "ىلا نع اب هللا "یر ةشناع نعوم ةرم نع ل

 « هر ويس هنأ

 يضر رع نبا نع و را نع ردح نب ”رمع انثّدح میز نب "ديزي ان دح رلاهني نب د اشو - ۵
 » ا هنأ ”تزيظ 'ىتء رادلاب یبصوب لبر "لازام : هلي هللا لاو لاق : لاق امهم 1

 لادباب ةياصولا اذکو « ةيصولا ىف ةغا دملا عم ةلمرلا داصلا فیفختو راولا حت (راجلاب 2.اصولا باب ) هلوق
 انه نقاملا نبا انخيش حرش ىف عقو ( هيبت ) . تيصو نم ىناثلاو تإصرأ نم لرالا نکد « ىنممي امهو ءاي ةرمملا

 ثيداحأ نأ اندنع ام ديؤبو ٠ ال تاصتا یی تاباورا نم ءىش ىف كلذ رآ لر لاو راا پاتک اهدءبو امہ

 بدألا باوبأ قاب اهالتو انه ترکذ ام ناءتبامو راجلاب ةيصولاو املوق نيدلاوا رب تیداحأر تمدقت محرلا ةلص
 « ةبآل) هذه ىف ام بهترت ىلع بوب ةنآل كلذ دي وب € اثیش هب اوكرشن الو هقا اودبءاو ١ بابلا دعب انه هوقو

 لیعا«"الا جرختسم ىف اضرأ كلذ حقب لو . بحاصلاب عبرو راجلاب ثاثو نرفلا ىذب ىنثو نيدلاولا رپ ادق

 رذ فال اذك (ةبالا (اناسحإ] نيدلاولاب و اًديش هب اوكرشت الو هللا !ردبءاو ىلاءت هقا لوفو) هلوق ٠ معن ىنأالو

 دارملاو . ةنآلا (اناسحا نيدلاولاب و) ىلاعت هلوفو ننسفلار م اررغ الات هلرق ىلا (اناسحا) هلوق دعب نيفابللو

 لاقتنالل هنأكو بابلا لبق ةلمسبلا نسل تيثو (بنجلا داجلاو ىبرقلا ىذ راج اوإل ىلاعت هلوق انه بالا هذه نم

 راجلاو « هريشل هرآ لو ةلصااو رباا باتک نقللا نب نيدلا جارس ًانخیش حرش ىف تيأرو « هلق ىذلا ريغ عون ىلا

 « سابع نبا نع نسح دئسب ىربطلا هجرخأ و . رثك الا لوق اذهو هفالخي بنجلا راجلاو ةءارق امهنوب نم بيرقلا
 راجلا ليقو « نيمباتلا دحأ ىلاكيلا فون نع ىربطلا اضيأ هجرخأو هريغ بنجلا داجلاو رسا بيرقلا اجلا ليقو
 ىأ ( دم نب ركب وبأ ) هلوق « ةثلاع ثردح لوألا : نیش دح هيف رکذ مث . رفسلا ىف قيفرأأ بنجلاو ةأرملا بيرقلا

 ديعس نب ىح عمس دق +« قس ىف نيمباتلا نم ةثالث هيفو «نويفوك هلكدنسلاو ؛ همآ یه ةرعو « مزح نب ورمع نبا
 . نارفالا نم دوكذملا ركب ىلإ نع هئياورو ؛ اذه لثم هطسا و امموب لخد اعرو اريثك ةرمع نم ىراصتالا وهو

 . هراج نم راجلا ثيروتب هللا نع أي ىأ ( هثرويس هنأ تننظ ىتح راجلاب ىنيصوب ليزبج لار ام ) هلوق

 نأ دارملا ليقو « براقالا عم هاطمي مهس ضرفب لاملا ىف ةكراشم هل لمحي : ليقف ثيروتلا اذهب دارملا ىف فلتخاو

 ام هديرؤيو . عقب مل ثيروتلا ناب رعشم ريخلاو ۰ رمتسا ىئاثلا ناف روظأ لوالاو . ةلصلاو ربا اب ثري نم ةلزنم لذني

 : ةرج نآ نبا لاقو : انا ریم هل لمحي هنأ تننظ یتح » ظفلب باملا ثيدح وحن راج تیدح نم یراخبلا هجرخآ

 ناف اضيأ انه ظحاي نأ نکع و < لعلا ثاديم یونعلاو « انه دارملا وه ىسحلاف « ىونعمو ىسح نيمسق ىلع ثاريملا

 قسافلاو دياعلاو رفاكلاو لسملا لمشي داجلا مساو . لعأ هللاو هيلا جات امهملعي نأ راجلا ىلع راجا قح

 بنارم هلو ‹ دمبالاو اراد برقالاو یبنجالاو بیرقلاو راضلاو عفانلاو ىدلبلاو بيرفلار ودملاو قيدصلاو

 هسكعو ؛ دحاولا ىلا ارج لهو اهرثك | مث املك لوالا تافصلا هيف تعمتجا نم اهالعأف ٠ ضعب نم ىلعأ ارضمب

 ىوابلا تن e ۱۰ ج0 - م
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 وأ حجريف رثكاف ناتفص ضراعتت دقو ‹ هلاح بسع هقح لک یطعیف ‹ كلذک یرخالا تافصلا هيف تعمتجأ نم

 ام یدہ نأ ةاش هل تحذ امل مآف « مومعلا لع ثيدخلا یور نم دحا ورم ن هللا دبع هلمح دقو « ىواسي

 ىف هتركذ ام ىلا ةراشالا تدرو دقو« هنسحو یذمرتلاو « درفلا بدالا » ف ىراخبلا هجرخأ « ید وهلا هراب

 قح هل كرشملا وهو قح هل راج : ةئالث ناريجلا د هعفر راج ثيدح م ىتاربطلا هجرخآ عوفرم ثيدح

 راوجلا قح هل محر هل لسم قوقح ةئالث هل راجو ؛ مالسالا قحو راوجلا قح هل لسلا وهو ناذح هل راجو . راوجلا

 وهو رادلا ىف رواملا هب دار و قاطو ؛ دارجلا ىف لخادلا ةب دار و قاطا راجلا : ىطرفلا لاق « محرلاو مالالاو

 سن لبق ردص را اذه ناك ناف ‹ ثروب و ثر ناك لوألا نال یا تب دخلا ىف ةب دارملا ۹ رهظإ یالاو , بلغالا "

 ؟ هعفر دعب هعوجر ناب فکف خسفلا دعب ناک ناو ؟ هعرفو ىجرتي فیکف اب اٹ ناك دف نيدقاع:ملا نيب تير وتلا

 ةيلهاجلا لهأ اكو , ناميالا لاك نم راجلا ظفح : ةرج ىبأ نب دمع وبأ خیشلالاقو . رادلا ىف رواجا هب دارملا نأ نيعتف
 ۳ مال لاو 5 ةيدهاك ةقاطلا بسك هيلأ ناسحالا بورض لام اب هب ةيصولا لاثتما لصح ر « هيلع نوظناحب

 ىلع هنع ىذالا بابسأ فكو . كلذ ريغ ىلا هيلا جامي ايف هتن راعمو : هلاح دقفتو « هئاق دنع هجولا ةقالطو

 , هيلي ىذلا ثيدحلا ىف اک هقئاوب هداج نمأي مل نمع ناعيإلا كي قن دقو . ةيونعم وأ تناك ةيسح هعاونأ فالتخا

 اصلا راجلل ةبسنلاب كلذ ىف لاحلا قرتفيو : لاق . رئابكلا نم هرارضإ نأو راجلا قح ميظعت نع “ىت ةغلابم یهو

 الا هل رارضإلا گرت و « ةيادهلاب هل ءاعدلاو « ىسحلاب هتظعومو < هل ريخلا ةدارا عيججا لمش, ىذلاو : اصلا ريغو

 نع هفک ملاصلا ريغو « مدقت ام عيج وه ملاصلا صخب ینلاو « لعفلاو لوقلاب هل رارضالا هيف بح ىذلا عضوملا ىف

 مالسالا ضرعب رفاكلا ظعيو « ركنملا نع ىهلاو فورعملاب ىمالا بنارم بسح ىلع ىسحلاب هبکترب ىذلا
 ' هاهنيو « هريغ نع هللز هيلع رتسیو انيأ قفرلاب هبساني ام قسافلا ظميو + قفرب هبف بيغرنلاو هناح نیبیو هيلع
 راجلا دح ىف لوقلا قأیسر 4 فكيل ببسا اب همالعإ عم كاذ ىلع هببدأت ادصاق هرجپیف الاو هبف دافأ ناف ۰ قفرب

 رمع نب هقلا دبع نب ديز نبا ىأ ( دم نب رمع) هلوق ۰ ىتاثلا ثيدحلا . اصخلم ىت | ابيرق « رارجلا قح باب د ىف
 . «نابح نبا حيحص ىف وهو ةريره وبأ اضيأ نآملا اذه ىور دقو « ةشئاع ثيدح ظفل لثم هظفل رکذو « باطخلا نبا

 ىف هدنع عقوو . ىتاربطلا دنع وهو ةمامأ یاد« یزمزتلاو دراد ىبأ دنع وهو صاعلا نب ورع نب هللا دبعو

 یح راجااي یصوب کپ هللا لوسر سد ظفا ق هلو ؛ عادولا ةجح ىف ناك كلذ نأ ورع نب هلا دبع ثيدح

 لادبج عم هللا لوسرل عفو ام ريظن 2 هللا لوسر عم وربع نب هللا دبءا حقو هنأ دافأف «ةثرويس هنأ یاب
 یم> تسلل ؛ هيلع لبقم لجرو مئاق هب اذ ملل ىبلا دیرآ تجرخ »م راصنالا نم لجر ثيدح نم دحالو

 لثم نك ذف « لیربچ اذه : لاق . ال تلق ؟ اذه نم یردبآ : لاقف كلذ هل ترکذف , مايفلا لوط نم هل یرآ یلعج

 هقرط نم ءىش ىف را لو « ثيدحلا ببس دافأف راج ثبدح نم هوحن ديمح نب دبع جرخأو . ءاوس رع نبا ثيدح

 نم دافتسي : ةرج ىنأ نبا لاقو راجلا قح ديك أت ىف غلاب هناب رمشب ثيدحلا نأ الإ « ليربج ةيصو ظفل نایب
 قيرط ىف ناك اذا نظلا نأو ٠ هنم ىلعأ وهام ىلإ لاقتنالا هل ىجرب ربا لامعأ نم ءىش نم .رثكأ نم نأ ثيدحلا .

 . معنلا تلاوت اذا لضفلا ىف عمطلا زاوج هيفو . رشلا قيرط ىف ناك اذا ام فالخم « نونظملا عقب مل ولو زاج ريخلا

 ش عا هاو . ريخلا رومأ نم سفنلا ىف عقب ام, ثدحتلا زاوج هيفو
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 کنه: یوم . نهكلهب : ؟نيفبروب . ةقئاوب راج نمأیال نم ما صا - ۹
 : لاق لي “بلا نأ عرش نأ م دیس نع _بئذ ىبأ نا ان دح ىلع نب مس اگر - 7

 0 < هقئاوب "مراج "نمآبال ىذلا : لاق ؟ هللا لوسراپ نمو : لیف ۲ نمژیال هللاو « نمؤيال ناو « نمؤيال هاو

 احسان بومشو شایع نب ركب وبأو رع نب ”نامءو دوسالا نب ديم لاقو . ىسوم نب "دسأو ةبابش ”ةمبات
 ةر ره یآ نع یربقلا نع بذ ىبأ نبا نه

 كلبلا ءىثلاو ةيهادلا یهو ةقئاب حج فاقلاو ةدحوملاب نئاوبلا ( هقئاوب ءراج نمأي ال نم مث باب ) هلوق
 . ىلاعت لوق ىف ةديبع وبأ لاق نارثأ امه ( اكابم اقب وم ‹ نکل نيقبوي ) هلوق . ةئغب ىفاوي ىذلا ديدشلا ىمالاو
 جرخا و . ادعوتم ىأ ( اقبوم مهنوب اناهجو ) ىلاعت هلوق ىف لاقو . نیکلهب : لات ( اویسک ام نہقب و وأ )

 هلوق . اك-ابم ىأ ( اقبوم مہنیب انلمجو إل ىلاعت لوق ىف سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قي رط نم متاح ىلأ نبا
 خيش ىلع نب مصاع نع ناس نب يح نب دمك نع لیعاعمالا داع ىمسم نيق اب وسم عقوو « ىرقملا وه (ديعس نع)

 یمسم للغ نب مصاع نع امهالك ىبرحلا هاربا قيرط نمو صفح نب رع قيرط نم مین وبأ هجرخأو « هيف ىراخبلا
 ىلع همساو مف ىبأ دنع كلذك عفوو , ىعازخلا وه ( يرش ىبأ نع ) هلوق ۰ « یربقلا ديمس نع و لاق ابوسنم
 عقوو « احيرص ائالث اهر رك عفو ( نم وب ال هللاو ) هلق . بەك ليقو ءا ليقو ورم ليقو دليوخ روپشلا
 « نمّژع وه ام » سنأ ثيدحح نم لعب فالو « یرارلا نم راصتخا ةنأكو « االث نمی ال هللاو » دجا دع

 لوسر اب لیق ) هلوق ۰ حيمص دنسب ,رنذآ نع هوحن دحالو « ةنجلا لخدي ال و كلام نإ بمک ثيدح نم ىتاربطلاو
 الثم دارلا ام افرع ىأ ردقم ءىش ىلع ةفطاع وأ ةيفانتتحا وأ ةدئاز نوکست نأ لمتحم واولا هذه ؟ ( نمو هللا
 ظفأب هبیجرت ىف یرذنلا هرکذو « كلذ نع لثاسلا هنأ دوعسم نبأ ثيدح نم دال عقوو « هنع ثدحملا نمو

 اهرکذ الو ةدابزلا هذم هيف هتبأر امو « هدحو ىراخبلل ءازعو « وه نم رسخو باخ دقل هقا لوسر اب اولاق د
 نم» بک ثيدح ىفو « نمأي مل نم د سنأ ثيدح ىف ( ةقئاوب هراج نمأي ال ىذلا : لاق ) هلوق . حملا ىف ىديجلا

 . هيف اهرأ و ىراخبلل ةدايزلا هذه ىرذنملا دنعو « هرش : لاق ؟ هقئاوب امو : اولاق , ليعامسالاو دحأ دار « فاح
 ناميالا نم لوالاف « نمأي الو نمؤي ال » هلوق وهو : فیرحتاا سانج نم وهو غيلب انج نعملا ىف : ( هيبنت )

 ةءاود اماف « عیرش ىف ركذ ىف بئذ ىبأ نبا نع ىتعي ( یوم نب دسأو ةيايش همبات ) هلوق . نامالا نم ىناثلاو
 ةثسلا دأب فورملا یومالا وهو یموم نب دسأ ةياور امأو « لیعامسالا اهجرخاف ینیادلا راوس نبا وهو ةبابش

 . شایع نب ركب ربأ و رمع نب نايثعو دوسالا نب ديم لاتو ) لوو . « قالخالا مراكم »ىف ىناربطلا اهج رخأف
 نام ىف هيلع بئذ ىبأ نبا باصا فاتخا ىنعي ( ةرب ره ىبأ نه یربقلا نع بئذ ىبأ نبا نع قح نب بيعشو

 نع یزارلا نيعم وبأ لقن دقو . ةريره نأ نع اولا ةميرالاو « يرش ىبأ نع هيف اولات لوالا ةثالثلاف ثيدحلا اذه
 حيررش ىبأ نع لوقي هناف دادغبب هنم عمس نمو ؛ ةريره بأ نع لوقي هناف ةئيدملاب بئذ ىبأ نبأ نم عم نم نأ دحأ
 ناو سيوأ یا نب ليعامساو یدقعلا ورع ابأو .ىدرواردلا زيزملا ديعو بهو نا نأ كلذ قادصمو : تلق
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ر رھ نآ نع » هسيف ميلك اولات دقو ةئيدملاب بئذ ىبأ نیا نم ا وعم امن یسیع نب نعمو كيدف ىبأ
 هجرخآ دقو « ة

 نعم ةياور نم ليعامسالا هجرخأو ‹ ىدرراردلا ةاور نمو لیعاسا ةياور نمو بهو نا ةياور نم کالا

 نايفوك اموف امشب رط نم ىراخبلا هقاع ناذألا شايع ن رکو وار دوسالا ن دج امار كردن نآ ناو ىدقملاو

 هنع ثيدحلا دحأ جرخآ دقو یرصب ومف رمع نب ناثع اما و « اجح الل ةنيدملاب اضيأ بئذ ىنأ نبا نم امهعامسو

 نع اضيأ دحأ هجرخأ دقو ؛ ةندلاب اضيأ بتذ ىبأ نبا نم هعاسو یاش وف قص نب بيعش ةياور امأو « كلذك

 نوراه نب ديزي بئذ یا نیا نم دادغب هعم نمو . ىطساو ليعامساو « ةريره فآ نع د لاقف رع نب ليعاع]

 ف وهو « خرش یا نع » ميلك اولا دقر سايإ ىبأ نی مدآو ةدايع نب حورو د# 95 جاجحو ىملايظلا دواد وبأو

 ةياور نم دمحأ دنعو « مدآ ةياور نم ىتاربطلا دنعو « دیزب ةيارر نم ليعامسالا دنعو « كلذک ىملارطلا دنسم

 مدآو ؛ یصیصم دم نب جاجحو نایرهب حورو دواد وأو« دادن نكس ىطساو دیو و « ةدابع نب حورو جاجح

 « ةريره ىبأ نع » هيف اولاق رثك الاف كللذ ررقت اذإو « ثيدحلا ام نوبلظيو دادغب نومدقب ميلك اوناكو « ینالقسص
 ضراع نكملو « ةرفس لاح ىف ةب ثدي ال نقنأ ناك داب ف ثدح اذا ىوارلا نأ هديؤيو . مبحیجرت ىغبني ناكف

 نم عم تناكف « ةداجلا كلس « ةريره ىبأ نع و هنع لاق نف ةريره ىبأ نع ةياوزلاب روبشم یر لا اديعس نأ كلذ

 نع ثيلا ةياور نم ثيدحلا ىمم دجر دقف اضيأو < نيرخآلا دنع تسيل لع ةدايز « حيرش ىبأ نع » هع لات

 يآ نع » هيف لاقف بذ ىبأ نبا نع هآر نمل ةيوقت هيف تااكف « باب دعب ىتأيس اک يرش یآ نع یربقلا ديعس

 هجرخأ دقو . حصآ حرش ىبأ دنع ةياورلا تناک ناو < نیرچ و لا حيحصت یضتقب یراخبلا عینصف كلذ عمو « عرش

م جیرخن نعو لب یراخیلا هدروأ ىذلا نع الماذ ةر ره یآ كثيادح نم هكر دتسم ق مالا
 نع رخآ هجو نم 4 س

 دان لا نآ ثبدح نم هاجرخأ ااو ظفللا اذوب هاجرخم مو : نيخيشلا طرش ىلع حيمص : هجرت دعب لاف ةريره نا

 اجرخ ل امهنأب هیلامآ ىف انخبش هبقمتو « هقئاوب هراج نمأيال نم ةنجلا لخدبال » ظفلب ةرب رم نأ نع جرعالا نع

 ظفللاب ةر ره ىنأ نع هيبأ نع نمحرلا ديع نب ءالعأا قي رط ملسم جرخأ ااو . امم دحاو الو دانولا ی قيرظ

 : لاطب نبا لاق ء ىنمملا ق نيظفألا برفل كردتسبال اذه لثم نأ وهو رخآ بةعت ک اهلا لعو : تلق . كاملا هركذ ینلا

 ىذؤي نمع نامي الا ىن هيفو « هحارم ثالث نيملا هر رکتر , كلذ ىلع يب همسقل راجلا قح ديك أ: ثيدحلا اذه ىف

 ىف نع هعوونلا لاقو . ناعالا لاك ريغ ىصاءلا نأ كش الو « لماكلا ناميالا هدامو لعفلا وأ لوقإاب هراج

 نأ لمتحيو . ها الماك انمؤم سيل هانعم نأ ىناثلاو « لحتساا قح ىف هنا امهدحآ : ناباوج اذه لثم ىف نامبالا

 « ظیلختلاو رجزلا جرخم جر اذه نأ وأ ءالثم ةلهر لوأ نم ةنجلا لوخدب نمؤملا ةازاجم یزاجم ال هنأ دارلانوکی

 هظفح ىمأو هنیب و صخشلا نيب لئامحلا عم راجلا قح دك اذا : ةرج ىنأ نبأ لاقو . لعا هقاو « دارم ريغ هرهاظو

 لئاحالو رادج امهندبو هنبب سيل نيذآلا نیظف الا تح ىعارب نأ هل یغینیف هنعررضا پاسا فکو هيلا ريخلا لاصيإو

 , تائيسلا غوقوب ناز و تانسما عوقوب نار سي امجآ ءاج دقف ؛ تاعاملا روم ىف تافل الا عاقياب امجذؤي الف

 ىلوأ امبف « ةيصعملا بانتجا ىلع ةبظاوملاو تاغاطلا لمع نم ريثبكستلاب امهرطاوخ ظفحو امهناج ةاعارم یشیلیف

 اصخلم ها ناريجلا نم ريثك نم قلا ةياعرب

 امن راجل ةراج "نرتت ال ییا - ۰



 € 1۰۱۹ - 1۰۱۷ ثيدجلا

 ةريره ىبَأ نع » هيبأ نه ىريقلا وه ديعس انث لح "ثیلا انئالح فسوي نب هلا دبع اشو - ۷ ۱

 « ةاش سرف ولو اهنراجل ٌةراج "نرفع ال « تالدا ءاسن اي : لوقب يَ ىنلا ناك: لاق

 ىلأ ثيدح هيف دروأو , تبدحطا ةررشإ ءافتك ا لوعفملا فذح اذدك ( امتراجا ةراج نرقح ال باب ) هوت

 نم هلق فید او ةرب ره ىنأ نع هببأ نع ىربقملا ديمس قبرط نم درو ثيدحلا اذه نا قفتاو « كلذ ىف ةر ره

 ةريره ابأ كردأ اديقس نال حي نيقيرطلا نم لكو ‹ ةطساو امال سيل ةريره ىبأ نع كربقملا ديعس قيرط

 دقو <« ةطساو الب ةر ره ىنأ نع ةراث اهم ثدح ناك ءايشأ ةر ره ىنأ نع هيبأ نم عمو ثيداعأ هنم عمسو

 هابأ تبثتسا و ةر ره ىنأ نم اممم ةنأ ىلع ةلوحم یهو : امف دیمض ىلع فالتخالا نيبو اهضعب ىراخبلا ركذ

 ثدحل الاو« اسلدم نكي ملو « ةطساو الب هنع ةراتو ةررم نآ سن .رع هیبآ نع ةراث ام ثدحم ناكف امف

 مث ةلمبملا رسكو ءارلا نوكسو ءافلا رسكب « ةأش نسرف ولو » كلا ةءعو ٠ لا هللار ةر ره ىبأ نع عيمجاب

 هلصاحو ؛ تاهل ملا ءاهأ اب بارع] ىلع مالكلاو ةبلا باتكح ىف ىفوئسم ةحرش مدقث دقو . ةأشلا رفاح : نو

 یدج ام ولو اشيش امتداج ىلا یدبن نأ نرقح ال ىأ ؛ هنم دارلا نوفرمی نيبطاخلا نال . اراصتخا هيف نا

 نع ةيانک وهو « هدب مآ ءیشلا نم یہا باب نم نوكسي نأ لهتمو ۰ بلاغلا ىف هب عفتني ال ام اه
 صخو « ريقفلاو ىنملا:كلذ ىف یواسایف , ترقح ولو ةيدج اهتراج ةراجلا دداوتل : لاق هنأكف « دداوتلاو بباحتلا

 نوكي نأ لمتحم : ینامزکلا لاقو . امهنم لك ىف الاعفنا عرسأ نينو , ءاضنیلاو ةدوملا دراوم نهال ءاسنلاب ىهنلا
 اهتراجل لوق ىف ماللا لم الإ اميلا ىدبملا ىلع هلح متي الو: تاق . املا یدبلل نوکی نا لمتحم و « ةیطعلل ىهلا

 نیبنعلا ىلع هل منع الو نم ىنعمب

 هراج ذوب الف رخآلا مويلاو هللاب دف ناك نم ا ست ۳

 ةر ره یآ نعد حلاص بأ نع رنيه نا نع صوحألا ۳1 اند ےد یھ نب بیت شی سه ۸

 موهلاو هلل نم ناك نمو 1 هراج وب الف رخآلا مويلاو هاب 3 ناك نم ۱ هلم نا لوز لاق : لاف

 ت واار للف رخآلا مويلاو قاب نم ناک مو ؛ هی مرکیلف رخالا
 ؟ىوتدملا يرش ىلأ نع» یربقلا ديعس یثدح لاق ثیاا انث دح فسوب نب هللا دبع شرم - ۶۸ 1 ۶ هک ۳ 0 ۰ 7
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 6 هراجم رگیاف رخالا مویلاو هاب نمؤي ناك نم : : لاقذ 339 ئنلا e "ت<رصبأو یان ذأ تعم : : لاق

 ةفايضلاو « ز ةليلو موي لا فا لوسراب هن اج امو ليق « هن راج هفیض مرکیلفخال ویلاو للاب نهو: ناک نمو

 تنی وأ ( - "تین رخال موبر اب روت ناك نهو٠ هلا 3 7£ وبا ثاذ ءارو ناک اف ل مايأ ةيالث

 [ 11۷۱ « ۱۱۳۵ : ىف هافرط - ۱۰۱۹ ثيدحلا ]

 فال رخآو كلذ ىف ةرب ره یال اثيدح هيف رکذ:( هداج ذوب الف رخالا موسيلاو هثاب نمؤي ناك نم باب ( هلوق
 وبأو ؛ مضاع نب نايثع وه هلوأ حتفب نيصح وأو : لس نبا ديدعتلاب مالس وه ( صوحالا وبأ ) هلوق : حيرش
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 هاب هصخو « لماکلا ناءالا نمؤي هلوقب دارملا ( رخالا مويلاو هقاب نمؤي ناک نم ( هوق : ناوكذ وه خاص

 لاصخ ا لمفیلف هلمعب ةيزاجيس هناب نمآ و هقلخ ىذلا هثاب مآ نم ىأ ؛ داملل و أدبملا ىلا ةراشا رخآلا موبلاو
 نمةو ره ىبأ ثیدح لسم جرخآ دقو « هراج مرکبافد عرش نآ ثيدح ىف ( هراچ ذوي الف ) هلوق ۰ تاروکذلا

 ىف ءاذآ كرت و راجلل ناسحالاو مارک الا روت درد دقو « هراج ىلا نسحیلف ٠ ظفلب خاص ىبأ نع شعالا قب يط

 ثيدح نم قالخألا مراكم یف ىطئارخلاو هدج نع هنبأ نع مکح نب زم, ثيدح نم قاربطاا اهبجرخأ كيداحأ ةدع

 ام هقا لوسد ای اولاق د لبج نب ذاعم :ثيدح نم « خيب وتلا باتک » ىف خہشلا وبأ و ؛هدج نع هيبأ نع بیعش نب ورم

 , هتيطعأ جاتحا ناو « ةتدع ضرم ناو « هتنعآ كن اعّسا ناو « هتضرقأ كض رقتسا نإ : لاق ؟راجلا ىلع راجلا قح

 ليطةست الو , هتزانج تعبتا تام اذاو , هتیرع ةبيصم هتباصأ ناو , هتبنه ريخ ةياصأ ناو ؛ هيلع تدع رقتفا ناو

 0 هل دهأف ةبك اف تي ربشا نأو , هل فرغت نأ الإ كردق غر, هيذؤت الو ‹ هنذأب الا ميرلا هنع بجحتف هاسلاب هيلع

 نب ورمعل هشک قايسلاو « ةيواقتم مهظافلأو « هدإو اهب ظینیل كدل و اج جرخت الو ارس اهلخدأف لمفت مل ناو

 ثيدحأ ناب رمشپ ابجراخم فالتخا نکل ةيهاو مديناسأو «هترتس زوهآ ناو» ميكح نب رب ثبدح ىفو ٠ بيعش

 ةب فک ضرف نوكي دقو نی ضرف نوكي دقف « لاوحالاو صاخنالا فالتخاب فلتخ مارک الاب مالا مث . الصا

 مركسيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناک نمو ) هلوق ٠ قالخالا مراكم نم هنآ عيما عم و . ابحتسم نوکپ دقو

 ةنالث ةفايضأأو « ةليل و موي : لاق ؟ هللا لوسر اي هتزئاج امو : لاق . « ةنزئاج » عرش ىبأ ثيدح ىف دأز ( هفيض

 ناک نمو ) هلوق . ىلاعت هللا ءاش نإ « فيضلا مارک | باب » ىف اباب نیسخو فين دعب هحرش ىتأيسو ثيدحلا « مايأ
 لوقلا نال ملكا عماوج نم اذهو « اهسمک زوحيو میلا مضب ( تسصیل وأ اريخ لؤيلف رخآلا مويلاو هاب نمؤي

 ىلع هيف نذاف « ایدنو اهضرف لاوقالا نم بولطم لك ريا ىف لخدف ؛ امهدحأ ىلا لبآ امإو رش ام ريخ امإ هلك
 هيف ضوخلا ةدارا دنع صف رشلا ىلا لوي وأ رش وه ام كلذ ادع امو « هيلا لرب ام هيف لخدو ؛ هعاونآ فالتخا

 اريخ لقيلف ١ ظفاب بابلا ثيدح وحن ةمامأ ىلأ تیدح نم , دهرلا » ىف قهبلاو ىناربطلا جرخأ دقو ٠ تمصا اپ

 ةيلعفلا قالخالا مراكم عمت ال رومآ ىد نیقیرطا نم بابلا ثيدح لمتشاو « ليل رش نع تكسيا وأ + منيل

 ىلحتلاب مالا ىلا عجرب ىناثلاو ةليذرلا نع ىلختلاب سالا ىلا عجرب امغوأو , ةيلعفلا نف نالوألا امآ . ةيلوقلاو

 امل العفو رشلا نع انوکعو ريخلاب الوق هلا قلخ ىلع ةقفشلاب فصتم وهف ناميالا لماح ناك نم هلصاحو « ةلئضفلاب

 صاعلا نب ورع نب هقا دبعو ىموم ىبأ ثيدح اهنم : ثيداحأ ةدع تمصلاب سالا ینعم قو « رضي امل ارت وأ عفنی

 لوسر اي تلق » دوعسم نبا نع ىناريطللو ؛ ناعالا باتک ىف امدقن دقو . هناسل و هدي نم نويلسملا لس نم سما »

 هعفر ءاربلا ثيدح نم نابح نبا هححصو دح لو ,كناسل نم نویلسلا لسب نأ » اهب ركذف , لضفا لامعألا یا هللا

 نم » ريع نبأ ثيدح نم یذمرتللو < ريخ نم الإ كناسل فکف كلذ قطت مل ناو لاق ١ لا نم عاونأ ركذ ىف

 لوسرأب تاق و ىنةثلا ناهس ثردح نم هلو « بالا ىست هللا رکذ ریا مالک لا ةرنک د هثبدح نم هلو « ام تم

 ثيدح قو ماشه نب ثراحلا كن د> نم هلثم ىناربطلاو  هناسل ىلا راشأو 1 اذه ؛ لاق ؟ ىلع فاخت ام کا ام هللا

 كريخأ الآ , اهرخآ ىفو افوطب ةيصولا رکذف « ةنجلا یلخد لمعي ىقريخا د ىتاسنلاو یذمرتلاو دحأ هثع ذاعم

 لوسراپ تلق د ماع نب ةبقع ثيدح نم یذمرتفو .ثيدحلا « هنادل ىلا راشأو . اذه كيلع فک ؟ هلك كلذ كالعب



 11۷ ۹۰۲۲ ۹۰۲۰ تدلا

 ۱ « كناسل كيلع كسمأ : لاق ؟ ةاجنلا ام هللا

E ۱۰۳۰ةشئاع نع ۳۹۹ تعيس لاو "نارع 507 ”ةيعش انادح لاهم نب جاجح شم  

 2 اب ادم امير لإ : : لاق ؟ ىدهأ امهم ىلا « رج یل 4 نإ هللا لوسراي تلف : تلاق

 ١ اپا لاق نیراج یل نإ هللا لوسد اب تلق و ةشئاع ثيدح هيف ركذ ( باوبالا برق ىف راوجلا قح باب ) هلوق

 . یا امهنرفآ د هلوق و « ةعفشلا باتک ف یفوتسم هدنس ىلع مالکسلا مدقت دقو « اباب كنم ام رفأ ىلا: لات ؟ ىذهأ
 دعب لا فالخ اف فودتيف اهریغو ةيده نم هراج تيب لخدب ام یر برقألا نأ هيف ةكحلا ليف . ابرق امهدشأ
 ىلا ءاده الا : ةرمج نآ نبا لاقو . ةلفخل تاتوأ فاس الو تامیلا نم هراجل حقو امل ةاج) عرسآ برقالا ناو

 برأ ثيدحلا نم ذغژیو . ابجاو اف بیقرتلا نوكي الف ةبجاو تسيل لصالا ىف ةيدحلا نال , بودنم برقالا

 هللا یضر ىلع نع ءال : راوجلا دح ىف فلتخاو . لمعلا ىلع معلا ميدقت هيفو « ىلوأ ىلعأ وه امب لمعلا ىف ذخآلا
 راوجلا دح , ةشئاع نعو « راج وهف دجسملا ىف حبصلا ةالص كمم ىلص نم » ليقو « راج وهف ءادنلا حم نم » هنع 1

 ۰ « نسملا نغ هلثم « درفلا بدالا » ىف یراخبیلا جرخأو 5 هلثم ىعازوالا نعو « بناج لك نم اراد نوعبرأ

 نم سنو نع بهو نبا جرخأو ل راج اراد نيءبرأ نإ الأ, اعوفم كلام نب تک فيعض فذ ىتاربطللو

 هيرب نأ لم“ < و : ىلوآلاك لمت اذهو « هيد نيب نمو هفلخ نمو هراز نغو هيي ارا » بارش نبا

 ةرشع بناج لك نم نوكسيف عبذوتلا

 ةقالص فورم لک . اپ - ۳
 للا دبع نب راج نع » ردكسللا نب دمع ىتثدح لاق نان وبأ اتدح شايع نب لع ازم - 0۱

 < ةقدص ٍفورمم لك : لاف و یبلا نع امهنع "لا ىضر

 نع هيبأ نع "ىرعشألا قطوف ىأ i ةدرب فا دیعس انادح ”ةبعش ان دح مدا شرم - ۲

 ”ةسفن منيف « هیدب "لمسیف : لاق ؟ "دم مل ناف : اولاق . ةفدص لس 008 "یبلا لاق » لاق و ه؟دج

 : لاق ؟"لمفت مل قاف : اولاق . "فوپللا ةجاما اذ "نیمی : لاق ؟ لمفی موأ « 'مطتسي مل ناف : اول ٠ ”قادصتيو

 < ةقادص 4 "نان ءرشلا نع كبسيلف : لاق ؟ "لمفي مل ناف : لاق . فورملاب لاق وأ ٠ ريملاب اف
 دقو ةفيذح ثيدح نم لسم جرخأ دقو « ظفللا اذبي رباج هیدح هيف دروأ ( ةقدنم فورم لک باب ) هلوق

 قفنأ امو » هرخآ ىف دازو هلثم ردکسنلا نبا نع ىلالملا نسحلا نب ديلا دبع قیرط نم ماحلاو یطفرادلا هجرخأ

 « درفملا بدالا د ىف ىراخبلا هجرخأو < ةقدص وهف هضرع ءرملا 2 قو امو 5 ةفدص ةب هل بسك هلهأ ىلع لجرلا

 كولد نم قلت نأو 0 قلط هجوب كاعأ قلت نأ فورمملا نمو ,دازو لولاك هيبأ نع ردیکسلا نب دمي قرط نم



 بدآلا باتك - ۷۸ 11۸
 دقو « ةفدص هب هل بكي ريخلا نم هلوقب وأ ءرملا هلعفي ءىش لک نأ لع ثيدحلا اذه لد لاطب نیا لاق , كيخأ هانا ىف

 لاقو « ةقدص رشلا نع كاسمالا نا » هيلع داز و راج ثيدح دعب بابلا ق روكذملا ىموم ىبأ ثيدح ىف كلذ مش
 فرسلا نع ىهنلا توبثا داصتقالا ىلع قلطإو ؛ اعم لقعلاو عرشلاب هنسح هتقرمي لعف لك مسا فورعملا : بارلا .

 ۰ ال مآ ةداعلا هب ترج ءاوس ربلا لامعأ نم هنأ عرشلا ةلدأب فرع ام له فور: مسا قلطر : ةرج ىنأ نبا لاتو

 مالکسلا اذه قو : لاق  لابتحا هيفف اللو « امزج هبحاص رجأ ةينلا هتنراق ناف « باوثلا ةقدصلاب دارلاو : لات

 املعفي نأ ىلع ردات دحا و لك لب :الثم راسیاا لهأب صتخ الف هنم سوح ا ىمآلا ىف رصحنت ال ةفدصلا نأ لا ةراشإ

 . اعاجإ ضرفب كلذ سيل و « قالخالا مراکم ىف ىأ « ةقدص لسم لك ىلع » هلوفو . ةقشم ريغب لاوحالا رثكأ ىف

 قدصلا هبحاص ىرحتا بجاولا ىلع قاطی دقو ۰ ةب اعوطتم هلام نم ءرملا هجرخع ام ةقدصلا لصأو : لاطب نبا لاق

 قدصتيام یا ؟ (دحي مل ناف) هلق ٠ هسفن ىلع كلذب قدصت هنال ةقدص هقح نم ءرملا ةب ىباح ام لكل لاقيو « هلعفب
 قدصتیو هسفن ىلع قفني ام ءرملا دجيأ « بسكتلا و لمعلا ىلع هيبنتلا هيف : لاطب نا لاق ( ةيديب لمعيف : لاق ) هن
 ٠ هريغ ىلا لقتنيلف رسعتف امم ايش دصق نم نأ و « نكمأ امهم ريا لمف ىلع حلا هيفو ۰ لاؤسلا لذ ىلع هينغيو هن

 لوقلاب وأ لمفلاب ىأ ( فوباملا ةجاحلا اذ نيعيف ) هلوق . یدارلا نم كش وه ( لعفي مل وأ ٠ عطتسي | ناف ) هلوق

 ىوارلا نم كش وه (فورملاب لاق وأ ؛ ريخلاب سأيلف) ھوق . الکو آ ارمي ىأ ؟ ( لمفي مل ناق ) هلوق . امبب وأ

 ايسكو المع كرتلا لعج نمل ةجح هيف : لاطب نبا لاق . ( ملا رشلا نع كسميلف : لاق ؟ لعفي | ناف ) هلوق . انا

 مف ةّئيسب مث نم » رخآلا ثيدحلا لثم هنأ بلبلا نع لقنو « لمم؛ سيل كرتاا نا نیملکستلا نم لاق نا افالخ دبملا

 بشکت امئإ ةئسحلا نا » قاقرلا باك ىف ثيدحلا اذه حرش ىلع مالكساا ىتأيسو : تلق . ةنس» 4 یبتک المعي

 عم اذه ىنعم دقو « باقلا لمف وهو لمعلا ىلا عجريف ذئنیحو « ىلاعت هللا اهكرتب دصق اذا ابلمعي ملف ةئيسلاب م نمل

 امإ لب « حابب ءىش عرمشلا ف سیل : هلوقا ىعكلا ثيدحلا رهاظب لذتساو , ةاكرلا باتكىف فوتسم ثيدحلا حرش

 هومزلآ دقو « هفالخ ىلع ةعامجلا و : نیا نبا لاق . هيلع روجأم وبف ةيصمملا نع ءیثب لفتشا نف « رزو ابو رجأ

 لاغتشالا دارأ اع] هلال ةيلع اذه دو الو : تلق . ةيصعملا نم هرهسغ نه ةب لفتشب هلال اروجام ىتارلا لمم نأ

 دري ال دقو « انزلا نع ةقناعملاو ةلبقلاك ةريبكن ع ةريخص لمعب لغةشا ول ام هيلع دري نأ نكمب مهن . ةيصعم ا ريغب
 هع رحتب صنلا درب مل ام ءیشب لاغتشالا ديرب هنآ رهظي ىذلا نال اضيأ هيلع

 ةق دص ةبيطلا ”ةملكلا : أب ىبدلا نع رب ره وبأ لاقو . مالكلا بیل اي - ۴٤

 ركذ : لاق ملاح نب ید نع » ةءئرخ نع ورع ىنريخأ لاق مش انثدح ديلولا وبآ شم - ۳

 نرش اما : ةمش لاق: هبجوب حاشأو امم ذو تف ترانلا رک ذ من « وهجو حاشأو اهم دوم رانلا إب بلا

 « ةببط ءاكبف نكي مل ناف « ةر تب ولو اعلا اوقنا : لاق مث « كشأ الف

 : لاطب نبا لاق « هقامتم فالتخاب فلتخيو ١ ساوملا نتت ام بيطلا لصأ ( مالکسلا بيط باب ) هلق

 نوكي اک لوقلاب نوكي دق عفدلاو « ةيآلا ( نسحأ يه يا عقدا إل ىلاعت لوقا ربلا لمع ليلج نم مالكلا بیط



 4€ ۰۳۹۰4 فبدلا
 ها ۱ _ِ_ )رپ

 فاملا هدروآ ثيدح نم فرط وه ( ةقدص ةبيطلا ةملکلا : لب ىنلا نه ةريره وبأ لاو ) هلوق . لعفلاب

 كلذكو < هبلف ىف ام بهذيو هاطعب ىذلا باق ةب حرفي لاملا ءاطعإ نأ ةقدص ةيبطلا ةملكلا نوک هجو : لاطب

 مل ناف ٤ ةومب قشب ولو رانلا اوقنا » هيفو « متاح نبى دع ثيدح ركذ مث . ةيئيحلا هذه نم اهةشاف برطلا مالكلا

 ىف هنع ةبعش قيرط نم ثيدحلا مدقت دقو « ةرم نا وهو مهل اذك « ورع یربخآ د هلوقو « ةبيط ةماكبف اودحت

 ةوينلا تامالع ىف اطوسبم ثيدحلا مدقتو « نحرلا ديع نبأ وه ورع خيش ةمثيخو , هحرش عم ةاکرلا باتك

 هلك مالا ىف ذكرا باپ - ۵ ۱

 نب دوره نع باهش نبا نع اص نع دعس نب ميهاربإ انث دح هللا دبع نب زيزملا دبع شو - ۵

 هم للا لوسر ىلع دوپلا نم ظهر لخد ؛ تلاق لب "بلا جوز امنع هللا "یفر ةشئاع "نا » ريب*زلا

 الهم : لب هلا لور لاقف : تلاق . ةنعلاو ماسلا کیلو : تلق مپق : ةشئام تلاق . يلع "ماسلا : الف

 هللا "لوسر لاق ؟ اولاقام ممسن ملوأ « هلا لودر اي : "تلقف ٠ هلك ألا ىف فرا بعم ہلا نا « ةشئاماب

 « کیلعو "تلف دن : ع

 « را كلام نب سنأ نع » تباث نع ریز نب داح انثدح باه ولا رلبع نب هللا دبع اشو - ۵

 « هيلع بصف ءام نم_ولدب اعد مث . هوم رز ال: بقا لوسر لاقف « هيلإ اوماقف « دجسلل ىف لاب ايارعأ

 , لعفلاو لوقلاب بناجلا نيل وه فاق اهدمب ءافلا نوكسو ءارلا رسک قفرلا ( هلك مالا ىف قفرلا باب ) هلوق

 ماسلا اولاق ال دوما ةصف ىف ةشئاع فید > اههدحأ : نيثيدح هيف ركذو . فنعلا دض وهو < لبس اب ذغالاو

 ةرمع ثيدح ىف « هلک مالا ىف قف را بحي ها نا » هلوقو « ناذئنتسالا باتک ىف ىفوتسم هحرش ىتأيسو « كيلع

 نم همم أتي هنأ ینعلا و « فنعلا ىلع ىطعي الام قفرلا ىلع ىطعي و « قفرلا بحي قيفر هقا نا د لسم دنع ةشئاع نع

 حيرش ثيدح ىف هلو . هجوأ لوالاو « هريغ لد بیڈ ال ام هيلع بیش دارملا ليقو « هدض عم قأتب الام رومالا

 نم و ءادردلا ىبأ ثيدح قو « هناش الإ ءىش نم عالي الو ۰ هنازالا ءىش یف نوكي ال قفرلا نا » ۱۶ “قام نبا

 ثيدح یو . ةع رخ ناو هححصو ىذمرتلا هجرخأو « ثيدحلا « را نم هظح ىطعأ دقف قفرلا نم هظح ىطعأ

 ىف سنأ ثيدح امپناث . ناسيك نبا وه ءحلاص نع » هيف هلوقو « هلكر يخلا مرحي قفرلا مرح نم » سم دنع ريرج

 ىازلا نوكسو هلوأ منضإ « هومرزتال » هلوقو « ةرابطلا پاتک ىف احورشم مدقت دقو « دجسلا ىف لاب ىذلا ةصق

 لاقي كلذكو , هتمطق هتمرزآ و عطقنا اذا لوبلا مرز : لاقي « هلوب هيلع اوهطقن ال ىأ « مارزالا نم ءارلا رسكو

 عمدلا ف

 اضهب مهضعب نينءؤلا نوامت بیساپ - "5
 یخ رغ لاق هر نآ من ره ر درب ىلأ نع ”نايفس انثدح "فسوب نب دع ار - 0

 یراپل من ۰ ۱۰ ج ۷ 5 ۱



 بدالا باتك بو 1

 كبش مث . اضمب هضعب "شب" ناينبلاك نم نمزلل : لاق لو ىلا نه » یوم ىبأ هییآ نع ةدرب وپا

 » همباصأ نيب

 . اوعقشا : لاقف هپجوب انيلع لبقأ « ةجاح "بلاط وأ لب لجر ءاج ذإ لاج لَم ,ةربدلا ناكو - ۰۷

 « ءاشام هيبن ناسل ىلع هلا ضقّيْلو ءاورجؤتلف

 : یدولا وه ( نايفس ) هلوق . مضلا زوجي و لدبلا ىلع مبضعب رحب ( اضعب مبضعب نينمؤملا نواعت باب ) هلوق

 ةدرب وبأ ديرب ةيغكو « هد بسن یسوم ىبأ نب ةدرب ىنأ نب هقادبع نبا وه رغصم ءارو ةدحو ةدرب ىبأ نب دیر و

 « ةدرب ىبأ نب هللا دبع نب ةدرب وأ ینثدح نایفس انثدح ١ ناطقلا ىح قیرط نم یاسنلا هجرخأ دقو . اضیآ

 هلوقو « ضعبلا نينموما ضعب دارملاو سنجلا هيف ماللا ( اضعب هضمب دشب ناینیلاک مولا نمؤملا ) لوق . هرکذف

 لوعفم وه لب هريغ لاتو , ضفاخلا عزنب اضعب بصن قامركلا لاقو « ةيبشتلا هچول ناب « اضعب هضعب دش »

 بودنم ايندلا نم ةحابلا دومالا ىف اذكو ةرخآلا رومأ ىف ةنواعملاو : لاطب نبا لاق . هجو لكلو : تلق . دشي

 ( هعباصأ نيب كبش مث ) هلوق . « هيخأ نوع ىف دبعلا مادام هبعلا نوع ىف هقاو , ةربره ىفأ ثيدح تبث دقو ابا]

 ناس ىف ةغلابملا ري ىذلا نأ هنم دافتسب و « دشلا اذه لثم اضعب ميضعب دشإ ىأ اضيأ هيبدتلا هجول نایب وه

 بلاط وأ لأي لجر هاج ذا اسلاج عب ىنلا ناكو ) لوقت . عمالا سفن ىف عقوأ نوکیل ہتاکرع اهلثمب هاو
 ۰ یروثلا نایفس نع نایرفلا فو نر دع ةاور نم خسنلا ىف عقو اذكه ( اوعفشا لاقف هبجوب لبقأ ةجاح

 ىلع طقس وأ ارامتخا فذخ خلا لجر ءاج اذا اسلاج تاک اذا ناک : لصالا ىف ناک هلل و « قلق هبيكرت قو

 هجرخأ دقو « اسلاج ظفلب اهنم ءىش ىف هدآ لف قرطلا نم ثيدحلا ظافلأ تمبنت ینآ ىلع « ناک اذا » ظفل ىرارلا

 لبقأ ةجاحلا بلاط وأ لئاسلا هءاج اذا ی لودر ناک » ظفلب ىباررفلا نع قبرز نب قحسا ةياود نم مین وبأ

 !رصتخم نایفس نع ناطقلا ىع قب رط نم یاسناا هجرخأو , هيف لاعش) ال قايسلا اذهو « ثيدحلا « هبجو انيلع

 ؛ ىروثلا نايفس نص ىدقملا ىلع نب رمع ةياور نم ىلبعامءالا هجرخأو حلا اورجؤت اوعفشا  هلوق ىلع رصتقا
 « ىدنع منا و ةجاحلا ىلا بلطت وأ لأسأف وأ یا ےب هلا لوسر لاق » لاقف مع ىذا لوق نم لک هلعج هنکل

 ب ىنلا نع هظفاو ديرب نع ةماسأ ىبأ ةياور نم هيلي ىذلا بابلا ف فاصملا هجرخأ دقو . ثيدحلا « اوعفشاف

 دبع ةياور نم ةاكزلا ف مدقتو « لسم هجرخأ هجولا اذه نمو « ةجاحلا بحاص وأ لئاسلا هات اذا ناك هنأ و

 ىلع ةياود نم لسم هجرخأ اذکو « ةجاحلا هيلا تبلط وأ لئاسلا هءاج اذا ناک » ظفلب ديرب نع دايز نب دحاولا

 هلق. هرک ذف « لاقف ةناسلج ىلع لبقا ةجاح بل اط هاتآ اذا ناک د ظفلب ديرب نع امهالک ثایغ نب صفحو رپسم نا

 «ا و رجوت اوعفشا » لدم لصأ ىف عقو : یطرقلا لاقو « اورجوت , ة٤ رك ةباور قو « شکالا اذك (اورجؤتلف )

 مالا هذه نوكست نأ ىغبأيو ءاورجْؤ:اف , ظفلب هاج و حضاو وهو طرشلا ینعم نهلا الا باوج ىلد مرجلاب

 ثيدحلا ىنعم نوكيو « كلا لصالف اوموق » ثيدح ىف تدیز اک ةدئاز ءافاا نوكتو ک مال امل ةروسکم

 : لاق هنأكف ‹ ةءافشلاب رجالا ضرعتلا هب رومألاو سالا مال نوک نأ لمتحو ءاورجؤت کارمفشا

 ةکربلا لجل افيفخت اهنيكست زوم و « رمالا مال لصا ىلع ماللا هذه رسکتو , زجالل كلذب اوضرءتف اوعفشا
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 قامركسلا زوجو , ليلعتلا ماللا نأ ىوقي وهو « اورجؤال اوعفشا , دراد ىبأ ةءاور ىف عقوو : تلف . ابلبق ىلا

 نوک نأ لمت و ؛ دحاو مآل ام امبءامتجا زاج لاتو « یک مال یهو رسكلاب ماللاو ةيببس هافلا نوكن نأ

 ىلع وأ . ملا مال ماللاو اوهفشا ىلع ةفطاع وأ یار ىلع ةدئاز نوکت نأ لمتحموو « سال اباوج ةيئارج

 نمضتب طرشلاو اورجؤت اوعفشت نا ريدقت ىف اورجؤت اوعفشا ظفل وأ رجؤتلف اورجؤتل اوهفشا ىأ ردقم

 اوعفشا ليق ول ةنآل دیک ال ناتدناز ماللاو ءافلا : یبطلا لاتو . كلذب حيرصتلا عقو ماللاب ىنأ اذاف ةيبيسلا

 ءاوس رجالا كل ل صح متعفش نإ كمناف “للا 4 اوعفشاف لع هتچاح جاتحلا ضرع اذا یا حص اورجؤت

 اتیضق نا ىأ ءابمدع وأ هج احلا ءاضق تابجوم نم ىأ ءاش ام هيبن ناسل ىلع هلل یرج و ءال مآ کتعافش تابق

 یعسنم » هعفد فیعض هدنس سابع نبا نع ثيدح ىف عقو : ( هيبنن ) . هئانق و ىلامت هقا ریدقتب وهف امضا مل وا

 هذه ىف تي اذک ( ءاش ام هيبن ناسا ىلع هلا ضقيلو ) لوق . « هل رفغ ضقت مل وأ هل تيضق ةجاح ىف لسملا هيخال

 « مال ريغإ « ىنعقيو » نیقابلو طقف ىنممككسال اهدمب ىلا ةماسأ ىبأ ةءاور ىف اذكو « ماللاب « ضقيلو » ةءاورلا

 نوکت نأ حسی ۷ : یطرقلا لاق . اضيأ « ضقيلف د ثايغ نإ صفحو ربسم نب ىلع قيرط نم سم ةءاود قو

 نأ لمتح : لاق مث دم هاب ںیغب « ضقيلو و ةياورلا ىف تبث هنأل كمال الو ؛ سؤ ال تا نال سالا مال ماللا هذه

 هيلا بيسقلاب و لعفلاب ريخلا ىلع ضحلا ثيدحلا قو .ربخلا ىنعم انه ملا وأ « ضفا ملا ىأ ءاعدلا ینمع نوکست

 سيئرلا ىلا لوصولا ىلع ردقب دحأ لک سيل ذا « فيمض ةئوعمو ةبرك فشك ىف رهبكلا لا ةءافشلاو « هجو لكب

 ضايع لاق . بجتح ال تكي ناك دقف الاو ‹ هبجو ىلد هلاح فرعيل هدارم هل حضوب وأ هيلع جليل هنم نكقلا الو

 نم اجس الو هيف ةعامشلا زوجت هيف دحأل افالاو ‹ دودحلا الا امف ةعافشلا بحتسن ىلا هوجولا نم ىنثلسيالو ٠

 عفشیالف مباطاب ىف نو رهتشملا هداف ىلع نورصملا امأو : لاق ؛ فافعلاو رتلا لهأ نم ناك وأ ةوفهلا هيم تعقو

 كلذ نعاورچزا مف

 ام تص 4 ك هج ةهافق منشی نم ) ىلاعت ا لوق اپ - ۷

 ( اتي م یش لك ىلع شا ناكو ءاهنم لک 4 نکب ةئيس ةعافش مفشی نءو

 ةيشيملاب نيرجأ نیافکح : یسوم وبأ لاق . بيصت : لفك

 ىلا نع ىت ا نع 0 ىبأ رر نع اسا وبأ انثى مالی ی دمم شو - ۰۲۸

 ناسا ىلع لا ضقیلو « اورجؤةلف اومقشا : لاق -ةتسجالا ٌبحاص وأ - لئاسلا انآ اذإ ناك هنأ يَ

 « ءاشام هلوسر

 هلوق ىلا هريغ قاسو « رذ یال اذک ( اهنم بإصأ هل نكي ةنسح ةعافش عفشب نم : یلاعت هللا لوق باب ) هلوق

 مودعلا ىلع سيل ةعافشلا ىلع رجالا نأ ىلا ةراش] ةمجرتلا هذهب هلبق روكذملا ثيدحلا فنصلا بقع دقو ( اتیقم )

 تلد اک هيف نذأي ملام نود عرشلا هيف نذأ ام ابطباضو , ةنسحلا ةعافشلا یهو ةعافشلا هيف زوجت ام صوصخم لب

 نم نأ هلصاحو . ضیل ممم نعانلا ةءافش ىف ىه : لاق دماجم نع حیح دنسب ىربطلا جرخا دقو : ةيآلا هيلع
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 ةئسحلا ةعافشلا ليقو , رزولا نم بيصن هل ناك لطابلاب هل عفش نمو رجلا نم بيصن هل ناكر يخلا یف دحأل عفش

 لفگلا : ةداتفو نسلا لاتو « ةديبع ىبأ ريسفت وه ( بيصن لفك ) هلوق . هيلع ءاعدلا ةئيسلاو نما ءاعدلا
 ءاسنلا ةنآ ىف هنأ و « رجالا هب دار و قلطب و « بيصنلا هب داريو قلطي لفکلا نأ فنصملا دارأو . مثالاو رزولا
 عقوو . هلبق ىذلا ىف هيفام ىلا ترشأ دقو « ىموم ىبأ ثيدح رکذ مث . رجالا ىنعمب ديدحلا ةيآ فو « ءازجلا ىنعمب
 نيرجأ نيلفك: یوم وبأ لاق ) لوق . « ةجاح بحاص » ییمشکلآا دنعو « ةجاحلا بحاص هاتأ اذا » هيف

 کت ور امت هاوق ىف یرمشالا یوم ىبأ نع صوحالا نأ نع قحا ىبأ قیرط نم متاح ىبأ نبا صو (ةيشبح اپ
 نيرجأ ةيشبحلاب نيفعض : لاق < هتحر نم نيلفك

 اشيحافتم الو اشحاف ےب ىدلا_نكي | باپ -۸

 هللا دبع لاق لاق ورسم تعم لئئاو ابأ تعم نايلس نع ةبعش انث دح "رم نب صفح اتو - ۹

 ولا دبع ىلع انلخد : لاق قورسم نع » ةا نب قيقشّن ع شمعألا نع ریرج ان دح ”ةبيتق انث”دحو . ع ورع نبا

 : لاقو ٠ اشحفتم الو ًاشحاف نكي مل : لاقف قم هللا لوسر "رکذف ءةفوكلا ىلإ ةيواع» عم مدق نيح ور نبا

 ءاقلخ ککتحأ مريخ نم نإ ٠ ر للا لوسر لاق

 e دبع نع بوی نع باهولا "دبع ان ربخآ مالس نب دع شم - 1°
 و کب: : ةشئاع تلاقف ٠ ياع مانا : اولاقف مبنا !ًوتأ دوم نأ اهنع هللا "یفر

 و: : لاق ؟ اولاق ام میس وا: : تلاق . شحفلار فتا لاو « فا كيلع ؛ شنا البم : لاق . کیلع

 6 قم تاش الو « مه یل "باجتسیف « مهیع ”تددر؟ تلقام ىعمست

 نب لاله نع "نابلس ن حیا وه -' يح وب )را بهو نبا را لاو بم اشو - ۸

 اندحال لوقب ناک« اناا الو اف الو اس و ىبللا نكي لد » لاق هنع هللا ضر كلام ني , سنأ ن ا

 ؟ « هنییج برت : ل ام : ةبتملا دنع
 [ 5045 2 ىف هفرط 500 ثيدحلا ]

 نم راک نب لح نع مس نب حوار انث دح هاوس نب ع انثدح ىديع ن 1 شو - ۷۲

 . ةرهشملا نیا سابو رترپشلا وخأ سئب : لاق هآر دف « علقم ىلا ىلع نذأتسا الجر نأ ةئناع نع 1و
 "تیر ني> هللا لو راي : ةشئاع هل تلاق لجرلا یاعنا 14ف . هيلإ طسناو هجر ىف 3 ىلا قلطت سلج اف

 یتدپع 'ىتم ةشئاعاي ! ع فا لودر لاقف ٠ هيلا تلطناو هبجو ىف تاقطت مث ءاذكو اذك 4 تلف لجراا

 « “رش ءاقتا "سانلا هکر نم ةءايقلا موب ةزمم للا دنع سانلا “رش نا ؟ اشحاف
 [ ۱۱۳۱ 6 ٦۰۰٤ : ىف هافرط - ۱۰۳۲ ثيدحلا ]
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 اک دیدشنل اب  ادحفتم الو » ینہ ٹکللو ۰ رثكالا اذك ( ادحافتم الو ادحا یکی ينلا نكي مل باب ) هلوق
 هرادقم نع جرخ ام لک شحفلاو « اح ام ١ ظفلب ابضءإ ىف عقوو « بایلا قو رمع نب هللا دبع ثيدح ظفل ف

 ىف هلامعتسا نكسا ؛ هلوط ىف طرفأ اذا لوطا' شحاف ليرط لاقي ؛ ةفصلاو لعفلاو لرقلا ىف لخدو ٠ حیقتسب ىتح

 یذلا شح افلا : لاقف ىدوادلا برغأو ۰ هناکش و هلم رکبو كلذ كمعتو ىذاا د دل اب شعفتلاو . شا لوقلا

 ثيدح لوالا ثيدحلا : ثيداأ ةعبرأ هيف ركذ : سانلا كحضیل شحفلا لمعتسب ىذلا شحفتملاو « شحفلا لوقي

 شمالا نع ریرج قيرط نمو « لئاو ابأ تعم شعالا وهو نايلس نع ةبعش قيرط نم هدروآو ربع ن هللا دبع
 انآ همقو « هانعم ىف هاچ امو 7 ىذلا ةفص ىف هما, نا مدقت دقو ‹ روك ذا لئاو وأ وهو ةلس ù قيفش نع

 ةدام « نم » نأ ىرخالا ةياورلاب نیب ر « عریخ نا د یومشکل اند عقدو« نالعأ کنمجآ مريخ نم نأ د هلوق

 لاقي 8 اهانمم يرخالا ةءاورلاو ¢ لسصالا لع یهو هأنءمو ملشفأ نزو « رمريغأ ر شک الل عقوو . هرف

 هللا نا و هعفر ةماسأ ثیدح نم نابح نبا هو ىارطلاو دحا جرخأ دقو , هثم لضفأ یا نالف نم ريخ نالف
 نأو « قفرلا باب » ىف ابرق مدقق هو « دوجاا ةصف ىف ةهئاع كثيدح نالا كثيدحلا . « شحفتم شاخل لك بحال

 نم ضايع ىكح دقو «شحفلار فنملاو كاياو , قفرلاب كيلع ةءثاع اب ه انه عقوو , ناذتقسالا ىف ىنأي هحرش
 ةلموملاب ( ابابس ) هلوق ؛ سنأ ثيدح كلاثلا فبدلا ٠ امض روپشاو ةلثم فنملا نيع نأ هخويش ضءب

 ةيقوفلا ةانثملا رسكو ةلمبملا نوكسو ميما حتفب ( ةبتعلا دنع اند ال لوقي ناك ) هوق ٠ ةليقث لوالا نيتدحومو

 پاتعلا : ليلخلا لاق , ةيناعمو ةيتعمو اباتعو ابتع بدعي هلع بتع ردصم یهو ةدحوم اهدعب  ابحتف زوج و -

 هج و رخ ىنعملا نوكي نأ لمتح : ىب اطخلا لاق ( هنيبج برت 4 ام) هل . ةدجوملا ةركاذمو « لالدالا ةبطانع

 نيبجلا نال هبشأ لوالاو « هنيبج برتيف لصي نأک ةدابملاب هل ءاعد نوكي نأ لمتحيو هنيبج بارلا باصاف

 . هنيبج ىلع هاقلأ ىأ ( نیبجل هلتو ) ىلات هلوق هتمو ةهبجلا نافنتكي نانيبجلا : بلع لاق ؛ هيلع لصب ال

 ق ضرالاب ةپجلا عضو اوقرعي نأ لبق برملا ابلمعتسا ةءلكلا هذه نال ء ادج ذيغي قاتل اضيأو : تاق

 طقس ىأ  بارتلا نم یهو « مهتنسلآ ىلع ترج برملا اغرقن ةملك هنيبج برت هلوق : یدوادلا لاقو « ةالصلا

 ىف مدقت ام ريظأ وه لب « هئيبج برت هلوق ىنمم دارال نکا و , هفنأ مغر مطرقک وهو ‹ ضرالل هنيبج

 هلوق « ةشئاع ثيدح عبارا كثردحلا . امةیقح دار الو نالا ىلع یر ةماك اما یا < نده كبرت هل وق

 یراخبلا ىف هلامو نابح نإ هلاق ثيدحلا ميتسم ةقث ءىرصبلا ىعبضلا ناثع وبأ وه ( یسبع نب ورم اندح )

 « اضیآ ةقث , ىرصبلا یمودسلا باطخلا وبأ وه ءاوس نب دحم هخيشو . ةالصلا باتک ىف رخآو ثيدحلا اذه یوس

 دم نع همبات دقو . شر دح]| یک روپشم مساقلا نب حور هخيشو . بالا ق رخآو تملا اذه ىراخيلا دنع هل

 سم دنع رمعمو <« ةارادملا باب د قو « داسفلا لها بادتغا باب » ىف یاس اک ةئييع نب نایفس ردکعالا نا

 نأ) هلوق ۰ « هنربخآ ةشئاع نأ ةورع تءمس د هنييع نبا ةياور ىف ( ةدئام نع ةورع نع ) هل ۰ منا حود قايسو

 يا اجرو , عاطملا قمحالا هل لاقي ناكو ۰ ىرازفلا ردي نب ةفيذ نب نصح نب ةنييع وه لاطب نبا لاق ( الجر

 « كلذب نيمزاج یوونلاو یطرقلا مث ضایع هب هرسف انکو « مهسيئر ناك هن ال هموق لسيل هفلأت هيلع هلابقاب مب

 دبع قيرط نم « تامهملا » ىف ديعس ن ىلا ديع هچ رخآ دقو , ابزجال احا نكل یدرادلا نع نيالا نا هلقن و
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 « ةرهشملا نا سلب : لاقف اب ینلا ىلع نصح نب ةنييغ نذأتسا » ةهئاع نع هغلب هنأ كلام نع کلا دبع نب هلل

 هركذف نذأتسا ةنييع نأ رياك ىبأ نب ىح نع یعازوالا قيرط نم « تامجملا » ىف لا وكشب نبا هجرخأو « ثيدحلا

 نب ةمرع ءاج » تلاق ةشئاع نع ىثدملا ديزي ىبأ نع زارخلا ماع ىنأ قيرط نم اضيأ یفلا دبع جرخأو « السم

 ٠ بلاوالا ءرجلا نخاوآ ىف انا عقو اذكهو ثيدحلا ,ةريشملا وخا سلب :لاق هت وص علي ىنلا حس ايلف « نذأتسي لفوت

 :لاةف نيلوقلا هرصتخم ىف رذنلا ىخ دقو . ددعللا ىلع لمحيف ء بيطخلا هجرخأو « شاملا قحا ىنأ دئاوف ١ نم

 ىظايمدلا طخ ةيشاح نم هلقن هنأ ركذو ةمرخع هنأ ىلع رصتفاف نقلملا نبا انخيش امأو . ةمرخم ليقو « ةنييع وه

 ةريهعلا وخأ سثب) لوق . لاطب نبا هب حرصو : لاق ةنييع هنأ زوج هنأ نيتلا نبا نع كلذ دعب ىكح هتنکسا « رصقف

 ةعامجلا ةريشعلاب دارملا ضايع لاق , ىنعملاب یهو« موقلا ناو موقلا وخآ سئب » رمعم ةاور ىف (ةريشعلا نبا سبو
 ءاطلا حتفب ( قلطت سلج الف ) هلق ۰ هدجو هيبأ دلو مو هلهأ نم لجرلا ىلا ىتدالا ةريشعلا هريغ لاو , ةليبقلا وأ

 عقوو « سوبع ريغ طسدنم لسرتسم ىأ قيلطو قاط هبجو لاقي « هبجو ةفالط هل یدیآ ىأ ماللا دیدشآ و ةلمملا

 الف « ةريشملا وخأ مهل لاقف رخآ نذأتساو » ةشئاع نع رخآ هجو نم دحالو < هوجو ىف شب » صاع نبا ةاود ىف

 سیل و ءابدأو الع ثيدحلا اذه عمج ىباطحلا لاق . تيدحلا ركذف هنلآسف « رخالاب لمف اک طسبني لو هل شم مل لخد

 ىف مهضعإ نم كلذ نوكي اماو , ةبيغ هوركملا نم مها اهفیضب و اهب مهمسي ىتلا رومالاب هتمآ ىف مر ىنلا لوق ىف
 ىلع ةقفشلاو ةحيصنلا باب نم كلذ ناف ٠ هصآ سائلا فرعب و هب حصفیو كلذ نیبب نأ هيلع بچاولا لب « ضعل

 هب ىدتقتل هورگ-داب ههب< لو ةشاشبلا هل رپظآ قلخلا نسح نم هيطعأو مرکلا نم هيلع لبج ال هنکد و « ةمالا

 نم اذه نوکی نأ همالک رهاظو : تلق . هتاثاغو هرش نم اوملسيل هتارادم فو « هليبس اذه نم رش ءاقنا ىف هتمأ

 عقبف هرهاظ ليمحي رتن, هريغ نأ ىشخو .یش ىلع صحش لاح نم علطا نم لک لب ؛ كلذك سیا و ‹ صئاصخلا ةلج
 نأ وام ىنلا هب صتخ نأ نک ىذلا امتإو « هتحيصأ ادصاق كلذ نم رذص ام ىلع هعلطب نا هيلعف ام روذح ىف
 نرگیل رتفلا هينجتيل هترضحي صخشلا مذيف هلاح ىلع رثغملا هعلظي نأ ريغ نم صخشب زغب نم لاح نم هل فشكي

 . هحصأ ديري نم لعفلا وأ لوقلاب رمالا ققح ىلع فقوتی صخشل همذ زاوج ناف علي ىلا ريغ فالخ « ةحيصن

 ةعدبلا ىلا ءاعدلا و محلا ىف روا نم كلذ وحن و شحفلا وأ قسفلاب ناعملا ةبيغ زا رج ثيدحلا ىف : یطرقلا لاقو

 ةرادملا نيب قرفلاو : ضايعل اعبت لاق مث . ىلاعت هقا نيد ىف هنهادملا ىلا كلذ دؤي ملام مرش ءاقنإ مهتارادم زاوج عم
 كرت ةئهادملاو « تبحتسا ام رو » ةحابم یهو « اممامه وأ نيدلا وأ ایندلا حالصل ايندلا لذپ ةارادلا نأ ةنهادلا و

 لوقب هحدعب لف كلذ عمو هتلاکم ىف قفرلاو هترشع نسح هايند نم هل لذي امنا گر ىنلاو « ايندلا حالصل نيدلا
 دمحم لاكشالا ريرقالا اذه عم لوز « ةرشع نسح هعم هلعفو . قح لوق هيف هلوق ناف « هلعف هيف هلو ضقاني مف

 همالسا نكي لو لس ناكوأ « ةبيغ هيف لوقلا نكي لف « لأ ذئنيح لأ هللاو هنييع نكب مل : ضايع لاقو . ىلاعت هللا
 هدعب و يب یبلا ةايح ىف هنم تناك دقو « هنطاب فرعي مل نم هب رپ الثل كلذ نيبي نأ مب ىنلا دارأف احصان
 لخد نأ دعب هل لوقلا ةنالإ امأو , ةوبنلا تامالع ةلمج نم غیا ىنلا هب هفصرام نوكيف ةناميا فغض ىلع لدت رومأ
 ̀ قسفلاو رفكلا لهأ ةبيغ زاوج ىفو « ةارادلا ف لصا ثيدحلا اذهو . مدقتام ون ركذ مث . هل فلأتلا ليبس ىلعف

 كرت نم ) هلوق ۰ ةغلابملا ةخيصب ءاشاحف » ینیهدکلا ةياور ىف ( ادحأف ىنتدبع ىتم ) يوق ۰ لعأ هقاو موح و ۱
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 د را و ١

 عدي ردصم | وتامآ برملا نأ ةاحنلا ضءب ركذ : یرزالا لاق « سال هعدو وأ هکرت نم » ةنييع اور ىف ( ساثلا

 ق هيضامع و < تاعا مپعدو نع ماوفأ نيج ما ۳ هلرق ف ردصا اب ناسا دار « برمأا حصفا ۲ ىنلاو ۰: هیضامو

 لدي هوتامآ ظفل و : لاق ء اددان الإ هلامعتسا اوکرت یا هوتامآ مطوقب دارملا ناب ضایع باجاو . ثيدحلا اذه

 لامعتسا ةرثك عم باللا تبدح ق ىوارلا كش عم نیر دلا نيذو ف الا تبدلا ىف لدن 0 هنأ كلذ ديؤيو هيلع

 ۰ برملا ةافج نم ناك روكذملا نأل < همالك حبق ىأ ( هرش ءاقنا ) لوق . زوج ال هنإ ةاحنلا نم دحأ لقي لو كرت

 ريخأ « هرشو هد قنا لي ىنلا نأ« ءو هل م روكذملا ةنويع نأ ىلا ةراشا ثيدحلا اذه ىف : ىطرقلا لاقو

 ناف « لالدتسالا اذه فهد فک الو : تاق. ةعاقلا موي هللا دنع ةلزنم ناذلا رش نو , كلذ. نوکب نم نأ

 ترم نأ كلذ طرشو ۰ دءعولا هيلع هجو ىذلا ورف ةروكذاا ةا هفصنتا نف مومعلا لدلو درو ےردیلا

 « كلذ ايف ليق ىلا ةلاحلا كلتپ ديقي نال لمت روك ذلا ظفللاو ؟ كيذ ىلع تام ةنيرع نأ هل نبأ نمو « كلذ لع

 هللا ءاش نا ماصتعالا باتک یف احر نأيو 0 فارعألا ریس ىف تركذ ةصق رع عم هلو 6 رع هلوع ىف حوتفل

 ۱ ةيواعم ىبأ نع روصنم نب دیعس هچرخآ « عاطم قمحأ م هنا هيف ىذلا ثيدحلاو . ةثافج ىلع لديام انو « ىلاعت

 مأ : لاق ؟ هذه نم : لاةف ةثئاع هدنعر تو ینلا لا نصح نب ةناءع هاج د لاق یعخذلا ميهاربإ نع شعالا نع

 نم ىتاربطلا هلصوو . قحأ اذه : لاق ؟ اذه نم : تلاقو ةشئاع تيضذف . اهنم لجأ نع كل لزنآ الأ لاق نينمؤملا

 هل لسي نأ ريدقت ىلعو . ىرضم ىلع نذأتسأ ال نأ ىلع نيم اهنا : لاق « نذأتساف جرخا : هيف دازو ريرج ثيدح

 مهلا ريسفت نأ ىلع لديام « ةارادملا باب » ىف ىتأيسو لفون نب ةمرخع ىف كلذ هل لس ال ةنبيع ىف هلبق ىضاقلاو كلذ
 مجارلا وه ةمرخم انه

 لخبلا نم هرکی امو ماخسلاو قلما نس اپ ب ۹

 ناضمر ىف نوكي ام أَدّوجأو ‹ سانلا دوجأ بكي بلا ناك: سابع نیا لاقو

 داوف نم عماف ىداولا اذه ىلإ "بكرا : هيخأل لاق « هب بلا ”ثعبم غلب ال رذ وبأ لاقو
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 ۱ قالخألا مراکع 'مأي هتیار : لاق عجرف

 کب ىبلا ناك » لاق سنأ نع تباث نع ديز نبا وه داج انثدح نوع نب ورم اشو - ۲

 « توصلا لبق سان طناف « ةليل تاذ ةنيدللا ”لهأ حزف دقلو . سانلا شأو سالا ةوجأو سانلا ”نسحأ

 ىلأل شرف لك وهو « اوعار مل ؛اوعارت" ۸ : لوقي وهو توصلا ىلإ سانلا "قبس دق غب یبلا مهلبقتساف

 « رسب هنإ وأ . ارحب هتدجو دقل : لاقف ؛ فيس هقنع ىف «"جرس هيلعام ی ةحلط

 : لوقي هنع للا ىضر ارباج تمم لاق د ردکنلا نبا_نع نایفس ان ربح ريثك نب د او - 504

 ۱ « ال : لاقن طق 'ىش نع اب وبلل سام
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 انك : لاق قو رسم نع » قیقش ینئدح لاق ”رشمعألا انثدح ىأ ان الح صفح نب هر اشو - ۰۵

 : لوقي ناك هناو ؛اشدفتم الو اشحاف هل هللا لوسر نكي | : لاق ذإ اند ؤرمع نب هللا دبع دنع اوج

 « ةالغأ کہا < راخ "نإ

 : لاق دعس نب لبس نع » مزاح وآ یئدح لاق ناسغ وبأ ان دح ص ىبأ 1 "دیس او - ۰

 1 لاق . وش م: مولا لاقن 5 ةدربلا ۳ نورد ء مو لبس لاقف درب هع ىنلا ىلإ ة ما نعماج

 ا مل] اج اتص هو ثونلا اهذخأت « ذه كوسك « لا لوسر اب : تلاقف  اهتيشاح ايف ةجوسنم لم یه

 ”ماق املف . ممن : لاقف . اسکا « هذه نيحأ اك « هللا لوسر ای : لاقف ةباحصلا نم لجر هيلع اهآرف «اهسيلف

 دقو « اهايإ هتلأس م اببلإ اجا اهذخأ مللي یدلا تیر نیح تنسحا ام : اولاقف ”هبامصأ مال کک ردا

 « اهيف نفك ید لي كربلا اهسبَل نيح !هتكرب ةنوجر : لافف . ممی اٹیش لاسیل هنأ تف

 بأ "نأ , نجلا ردبع نب دی یتربخآ نق *ی رها ن ها تش ان ریخآ ناب وبأ اش - ۷

 : اولاق . جرمارنکیو « حشا یاب « لس ' صقتیو « نامزلا براق : 5 0 لاق » لاق ةريره

 "يضر ”سنأ اندح 2 لوقي ًاتباث ۰ تعم لاق ان نیکو ن مال م "لیعایسا 4 یو اش بس ۳۸

 «؟ تنص الأ الو 7 تمذص 1: الو« "نأ ىل لات اف « 7 نیفس "شه  یبذل ”تمدخ - ۽ لاق هنع هللا

 نال ةمالفللا ومالا هذه نيب ةجرتلا هذه ىف عمج ( لخبلا نم هركي امو « ءاخسلاو « قلخلا نسح باب ) هإوق

 لك نع ةرابع وه : بغارلا لاقف نسحلا امأف : هدض لخبلاو ابمظعم نم وه لب « قالخالا نسا ةلمج نم هاخسلا

 اف ةماعلا فرع ىف لاقي ام رثك أو « نسملا ةرج نم امإو ضرملا ةبج نم امإو لمعلا ةرج نم امإ هيف بوغم

 ماللاو ءاخلا مضب ومف قلخلا امأو . اصخلم ىهتنا ةريصبلاب كردي ابف عرشلا ىف ءاج ام رثكأو , رصبلاب كردي
 نکل« برشلاو برشا اك دحاو ینمع لصالا ىف مضل ابو حتفلاب نعي قلخلاو قلخلا : بغارلا لاق . انرکس زود
 اياجسلاو ىوقلاب مضلاب ىذلا قلخلا صخو « رصبلاب ةكردملا روصلاو تاثیماب حتفلاب ىذلا قلا صخ
 نبا هحمصو دمحا هچرخآ < قلخ نسخ قلخ تنسح اك مهللا » لوقي مب ىنلا ناك دقو . ینا ةريصبلاب ةكردملا

 «تنآ الإ اهنسح ال یدجال , قالخالا نسج ال یادهاو » لسم دنع حاقتفالا ءاعد ىف ليوطلا لع ثيدح قو . نابح
 ىلع ةدومحاف  ةمومذمو ةدومحم یهو « هريغ ام لماعي ىلا ناسنالا فاصوأ قالخالا : « مبفملا » ىف یطرقلا لاقو
 ريصلاو دوجلاو لاو وفعلا لیصفتلا لعو « اهل فصتت الو اهنم فصتتف كسفن ىلع كريغ عم نوكت نا لامجالا
 « كلذ دض اهم مومذلاو ‹ كلذ رو بناجلا نیاو دداوتلاو جئارملا ءاضقو ةقفشلاو ةحرلا و یذالا لمحتو



 دا ۱۰۳۳ - ٩۰۳۸ ۰۷

 ىلع صاخا فطع نم قاخلا ندح لع هفطعو « ضوع ريغب یتقی ام لذي وهو ؛ دوجلا ىنعمب وف ءاخسلا امأو

 نإ اميس الو اقحتسم هبلاط ناك ام هرشو « ىنتةي ام بلطي ام نم وف لخبلا امآ و . هب هيوننلل درفأ اعاو « ماعلا

 دق هيلع لخجلا مسا نالطنا زري ام ضع, نأ ىلا « لخبلا نم هركي اهر و هلرقب راشأو . لرئسملا لام ريغ نم ناك

 نبا لاقو ) هلوق : لدالا ثيدحلا « ناةاعم نالوالا : ثيداحأ ةيناع بارلا ف فنصلا ركذ مث. امومذم نوكي ال

 نایب هيفو « مايصلا باتک ىف هحرش مدقتو « ناميالا باتكىف الوصوم مدق: ( سانلا دوجأ گر ىنلا ناک سابع
 )خا هيخآل لاق لب ىنلا ثعبم هغاب U رذ وبأ لاقو ) هلوق ۰ یاب ثددحلا . ناضمر ف هدوچ ةيرثكأ ىف بسا

 مالسا ةصق نم فرط اذهو « ىلوأ یهو «غا رذ وبا ناكو » ىنيمشكلا اور قو , لاق ریرکتب رثكالا اذنك
 « قالخالا مراكمب لمأيو و هلوق انه هنم ضرغلاو ةحررثم ىوبنلا ثءبملا ىف ةلوطم ةلوصوم تمدقت دقو « رذ یآ

 « ةدومحا لامفآلا كلذکو « قالخألا متا وهو: بغارلا لاق « مرکلا نم یهو ءارلا مضب ةمرکم عمج مراکلاو

  ابفرشاو , هوجولا فرشآ هب دصقب ام لاعفالا مرک | ناک الو « هنم كلذ ربظب ىتح محرک لجرلل لاقي الو لاق

 هاب ىف قا لکو ( اقنا 0 رك أ نا ) ىلاعت هللا لاق قلا نم كلذ لصح اماو « یلاعن هللا هجو هبدصقب ام

 دوجأو » اةليخو اقلخ مسح | ىأ سانلا نسحأ ب ىنلا ناك » لاق سنا ثيدح یا الا ثيدحلا . مک 4 لاقي

 حرش مدقت دقو « رارفلا مدع عم امادفإ مثک | ىأ « سانلا عجشأو » هيط ردقب ال الذب مرثك | ىأ « سانلا
 ` تابمأ اهنأل ملكلا عماوج نم ثالثلا فاصوالا هذه ىلع سنأ راصتفاو . ةبملا باتكى روكذملا ثيدحلا

 اجلاث « دوجلا اکو ةيناوبشلا اناث ۰ ةعاجشلا اهلاكو ةيبضلا اهدحأ : ىوق ثالث ناسن] لكىن ناق « قالخالا
 « لعفلاو لوقلا لمشب نسحلا نال « سانلا نسحآ » هلوقب كلذ ىلا سنا راشآ دقو . ةككملاب قظنلا اهاكو ةيلقعلا
 هنم ىذلا سفنلا هافص مبقي ىذلا جازملا لادتعال عبات وهو ةقاخلا نسح سانلا نس>أب دارلا نوكي نأ لمتح و

 اوفاغ لیلا ىف اتوص اومع ىأ « ةنيدملا لهأ عرف د هلوقو : ىنامركلا هلا ةكسملا امنع أشنت ىلا ةحيرقلا ةدوج

 ۱ ملف ربا ففکتساف قبس هنا ىأ « توصلا لا سانلا قبس دق « قلب ىنلا مهلبقتساف د هلوقو . ودع مهلع مج نأ

 قفرلل ارابظإو < سیا ات عورلا نيكست دنع لاقت ةملک یه «اوعارب ۸ د هلوقو . مهاكسي عجرف هنم فاخم ام دم

 ةياود ىف ( ردکشلا نبا نع ) هلوق . ىروثلا وه ( نايفس ) هلوق ۰ رباج تبدح عبارلا ثيدحلا . بطاخلاب
 نب دمج تدمس » نایفس نع امهالک كرابلا نا رهو هللا دبع قبرط نمو ىءلايطلا ديلولا ىبأ قيرط نم ليعامسالا
 قب رط نم « درفاا بدالا » قاذکو « عیمجل اذک ( ال لاف طق “یش 0 ىلا لس م ( هلوق ۰ ردک-لا

 نايفس قيراط نم لسم دنع انکو « نروک نا نيقب رطلا نم ىليعامسالا ةباور ىف عقوو  ردکشلا نا تصح ةنييع نبا
 ايندلا سآ نم ءىش هنم بلطام هانعم : ىتامركسلا لاق ءال لاف طق اش لمس امد ظفلب ردکسنلا نبا نع ةثييع نبا

 ةنأ دارملا لب « امزج هنم بلطي ام ىطمي هنأ هارلا سولو : تلق « هدمشت ىف الإ طق ال لاق ام » قدزرفلا لاق « هعنف

 لسم ثيدح ىف كلذ نایب درو دقو . تكس الإ و اناس ءاطعالا ناک نإ هاطعا هدنع ناک نإ لب . درلاب قطني ال
 بیرق وهو « تکس لش نأ دوب لل اذاو نامل لاق لم نأ دارأف لثس اذل و هظفل و دعس نيا هجرخأ ةيفنحلا نبال

 نب نیدلا زع خيشلا لاقو « هكرت الو هلك  هاهتشا نإ « طف اماهط باع ام د ةمعطالا ىف یضالا ةر ره أ ثبدح نم

 دل لا ترا اوت نا هل ما ءاطملا امنم ءالد » لقي مل هانعم : مالسلا دبع

 رپ شم ۱۰ جیم م



 ا ا يي پلا باتک -۷۸ 1:۰۸
 ثيدح یف مدقت ام ريظأ وهو : تلق .کلحا ال نيبو مكلأ ام دجأال لوق نيب قرفلا نخ الو 6 هيلع لاا
 نأ مدقت ام لع لكشي نکا « کداحآ ام ىدنع ام » لی ىنلا لاقف نالحلا نوب ر شالا لأس امل ىرعشالا مزعل
 ثيدح مومع نم صخ نأ نكميف «کلحا ال هتاو » لاقف مرلمحي ال فلح ےب هنأ روکذلا ىرغشالا ثیدح ىف
 ىلع راصتفالا یضتةب ال ماقملا ناك ثيح وأ « كلذ هدنع سبا هنأ ققحتی شاسلاو هدنع سيل ام لّدس اذا اع رباج
 عم توكسلا ىلع ةباوج ىف رصتقا واف « ةداملا فرعي مل نوكي نأك ٠ لئاسلا لاح نم وأ ةعفاولا ةلاحلا نم توكسلا
 هلوق نيب عمجا ىف رسلاو « لئاسلا عمط عطقل اديك أ: كلذ ىلع مسقلا نوکیو الثم لالا ىلع ىدا لئاسلا ةجاح
 هنآ ىتاثلاو « هدنع ادوجوم نكي مل هلأس ىذلا نأ ناببل لوآلا نأ , كاحأ ال هقاو  هلرقو « کلحا ام دجآ ال ه
 ىف لذا دب نم یت آایسو « كلذ ىلا ذثنیح رارطضا ال ذإ باچتسالاب وأ الم ضرتلاب لثس ام ىلا ةباجالا فاكتب ال
 مرغ هنم مزراب هلآ هيلع بترو « معل د تابثا « ال د لوق مدع مزال نم ميضعل مهفو . روذذلاو ناعالا باتک
 . هورکم لخبلا نأ یضتقت ةجرتلاو ۰ هبوجو ةمالع كلذ ناك ءىش ىلع بظاو اذا ب هلأ دعاوفلا نم نال , لخبلا
 بجاولا عنميام لخبلا نم مرحي ینلا نآل متي ال هنكمل , ميرحنلا ىلع ةهارکلا تلح ثحبلا اذه مت اذا هنأب بيجأو
 بوجولا صتخيف ءاينآلا هنع هلم صقن هلب اقم ذا ۰ ةوبنلا ماقم ىف وه نم ىلع نكل بوجولا ىلع لدي هنأ انملس
 لب بحتسيو لب حابي ام هيف نأ اک مرح ام هنم نأ هلباقمو « هرکی ام لخبلا نم نأ نمضتت ةمجزتلاو ٠ جب ىنلاب
 ورع ن هللا دبع دنع اسولج انکو قورسم ثيدح ىسماخلا ثيدحلا . هرکی هلوق ىلع فنصملا رصنقا كلذلف « بحيو
 . « گر ىنلا ةفص باب » ف ثيدحلا اذه ىف ارص مدقق اک اهلخد دقو ؛ نويفوك ةاحصلا ىلا هلاجرو « صاعلا نبا
 مكتساحأ مدايخ نا ه هيف هلوقو؛هنم رشع سداسلا ثيدحلا وهو روكذملا بابلا ف هحرش م دقت ( اشحاف نكي ار هلوق
 جرخأ دقو . انه ةدارم یهو « کرایخ نم نا » ةيضاملا ةياورلا ىف عفوو « كنسحأ » ىنييمشكللا ةياور ىف « اقالخأ

 ثيدح نم هحمصو کام لاو هتسحو یذمرتأو « اةلخ مبنحأ انام نينمؤملا لك | » هعفر سأ ثيدح نم ىلعي وبأ
 هوض ةرمس نب راج ثيدح نم تاقث هلاجر دنسب دحألو « اقلخ مهنسحأ نینمّولا لك أ نم نا » هعفر ةريره ىنأ
 ةةفايقلا موب اسلجم ىنم مكب رقأو "ىلا ركبحأ نم نإ د هعفر رياج ثيدح نم ىذمرتللو « امالسإ سانلا نسحأ د ظفلب

 دحالو ٠ هدج نع هببأ نع بيعش نب ور ثيدح نم « درفلا بدالا » ىف ىراخبلا هجرخأو , انالخأ کنسحا

 بدالا ىف یراخیلو , من هقایسو « انالخآ کنساحآ د لات و هوحن هباءث ىبأ تيد نم نابح نا هححصو یناربطلاو
 . هللا دابع بحأ رم هللا لوسر اي اولق » كيرش نب ةماسا تیدح نم قاربطلاو مكاحلاو ناجح ناو درفلا
 . كيداحألا نمو « نسح قلخ : لاق ؟ ناسنالا ىطعأ ام ريخ ام و هنع ةياور ىفو « اقلخ مهنحأ : لاق ؟ هللا ىلا
 بدالا » ىف یراخبلاو لسم هچرخآ « قلخلا نسح ربا » هعفر ناعم نب ساونلا ثيدح قالا نسح ىف ةحيحصلا
 «درفملا بدالا» ىف ىراخبلا هجرخأ « قاخلا نح نم نازملا ىف لقثأ ءىش امد هءفر ءادردلا یآ ثبدح و « « درفلا

 غلبيل قلا نسح بحاص ناو هرازبلا دنع وهو هيف یذمرلا دازو نابح نياو وه هحمو یذم ااو دواد واو
 . هجرخأو « هوحن ةشئاع ثيدح نم ام او اضيأ نابح ناو دواد وبأ هجرخأ و « ةالصلاو موصلا بحاص ةجزد
 یارطلار دحأو  هوحن سنا ثيدح نم ىناربطلا هجرخأو ؛ ةرره ىبأ ثبدح نم م احلاو ,طسوالا» ىف ىناربطلا

 نم « درفملا بدآلا » ىف ىراخيلا دنع رهر هآ>ر ناہح نبار یذم زا جرخأو , ورع نب هللا دبع ثيدح نم
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 راذبلاو « قالا نسحو هللا ىوقت : لاقف « ةنجلا سانلا لخدي ام شک نع مقل ىنلا لثس و ةربره ىبأ ثيدح
 هجولا طسب کم ميعسي نكلاو < کلاومآپ سانلا اوعست نل كل » هعفر ةر ىلأ تیدح نم نسح دنسب
 وأ « ةزلرغ قالا نم له : ةالخ ىريطلل اعیت لاطب نبا کت ةريثك كلذ ىف یبداحالاو « قالا نسحو

 وهو ثيدحلا « کفازرآ مسق اک کفالخآ میق هللا نا » دوعسم نبا تبدح ةزيرغ هنأب لاق نم كه و ؟ بساکم
 « ميفملا » ىف ىطرقلا لاقو « ردقلا باتک ىف اطوسبم كلذ ىلع مالکلا ىتآيسو « درفلا پدالا » ىف ىراخبلا دنع
 دومأم وبف الاو دوم ناک نإ ابنم ءىث هيلع باغ ف « نوترافتم كلذ ىف مو « ناسنالا عون ىف ةلبج قاحلا

 ثيدح ىف حقو دقو : تلق . ىوقي ىت> هيحاص ضا:ريف افیعض ناك نا اذکو « ادر# ريصي ىتح هيف ةدهاجلاب

 كيف نا » لاق قلب ىبنلا نأ نابح نبا هحوعو « درفملا بدالا » ىف ىراخبلاو ىئاسنلاو دحأ دنع یرصعلا جشالا
 ی دما : لاق . اعدق : لاق ؟ ائيدح وأ "ىف اناك اعدق « هللا لوسر اب : لاق . ةائالاو « محلا : هللا اع نيتلصخل

 . بسقكم وه امو « لبج وه ام قلا ىف نأب رمهب هيلع هریرقت و لالا هدیدرتف « امه نيقلخ ىلع ىنلبج ىلا

 یذلا محلوق هنم ضرغلاو ۰ هنفک ن وكل یاحصلا لأس ىتلا ةدىبلا ةصق ىف دهر نب لمس ثیدح سداسلا ثيدحلا

 ىو « رئانجلا لئاوآ ىف فوتسم ثيدحلا حرش مدقت دقو « هعنميف ايش لأسي ال هنأ تفرع دقو اهايإ هثلأس : املط
 هنافالصتم 486 ولذا « لاةئقسالا نم ارارف انه نيعتملا وهو الصفنم نبريمضلا یا لامعتسا « اهابز هل اسد محلوق

 یصخآ لاصتالا نأل » لصتملا رذمت دنعالا لصفنملا لمعتبال نأ لصالاو : كلام نا لات « اهومتلأس اذکم ريصي
 لاصتالا زاج ةيئرلا ىف افلتخا ناف ء اذه ون لاصفنالا نسحآلاف ابراقتو ناريمضلا فلتخا اذإ نکل « نيبأو

 ق هحرش یأیسو « نامزلا براقتي د ةريره بأ ثيدح عباسلا ثيدحلا . هابأ كتيطعأو هكتيطعأ لث لاصفنالاو

 ثيدحلا اذه ف فورعملا وهو « للا صقنيو » ىنييمشكلا ةياود ىف عفو « لمعلا صقنی و » هيف هوقو نتفلا باتک

 فلتخاو . صرح عم لخ هناف لخبلا نم صخأ وهو بابلا دوصقم وهو « حشلا قلبو » هيف هلوقو هجو رخالو

 . عتفب ليقو « عفرلاب اذه ىلع وهو « ربكيف بولقلا ىف عضوي ىأ ماللا نوكسب هنأ ىلع رثك لاف « قلب و طبض ىف
 مل : ىديملا لاقو . « علاطملا د بحاص هاکح بصنلاب اذه ىلع وهو ؛ حشلا بولقلا یطعب ىأ فاؤلا دیدشت و ماللا

 هلوق نم هيلا هوعديو هب ىضاوتيو قلتي ىأ دیدشقلاب « قلت » نوک نأ لمتحو « فرملا اذه ةاورلا ظيضت

 ` ناكو كرتا قلا ول هنال اديعب ناكل ةففخم قلب ليق ولو لاق « اهيلع ءونيو امل عي ام یا « نوراصاا الا اهاقلب امو د

 ٠ فاةلا هیجوت ترکذ دقو ء ها ادوجوم لزب ملهنآل مقتسی مل دجوب ىنعمي ءافلاب ناک ولو « مذلا قاسم ثيدحلاو احدم

 « شنآ نع رخآ هجو نم ةيلولا ىف هريظأ مدقن ( نينس رشع لي ىنلا تمدخ ) هلوق « سفأ ثيدح نماثلا ثيدحلا
 ىب أن قمسإ قيرط نم مله دنع عقوو « تاياورلا مظعم ىف وه اذكو , سنأ نع تباث نع هريغو دمحأ دنع هلثمو

 . ةنيدملا لب همودق دعب ناک هل هتمدخ ءادتبا نأل امهنيب ةرب افمالو « نیم عسن هتمدخ دقل هللاو » ساآ نع ةحلط

 ىنلا مدق » لات سنا نع بیهص نب زی زعلا دیع قیرط نم ایاصولا ىف ینعم دقف « ةحلط یاب میلس مآ همآ عورت دعبو
 یف هتمدن لاق « كمدخیاف سيك مالغ اسذأ نا و هيفو ثيدحلا « ىديب ةحلط وبأ ذخاف « مداخ هل سیلو ةنيدلا 2

 ىنلا نا د سلآ نع ورم ىبأ نب ورمع قيرط نم اهريغو یزاغلا ف عقو ام ىلا رفسلاب راشأو « رضحلاو رفسلا
 نال لرالا ثيدحلا ىلع اذه لكشأف « اسنأ هل رضحأق همدخ نم بی ىلا جورخلا دارأ ال ةدلط ىنأ نم بلط لب
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 نم نسأ نوكي نم ةحلط ىنأ نم بلط ةنأب بيجأو . ارهشأو ننس تس رب ىلا هجو رخ نيبو ةئيدملا همودق نيب

 هذه ىف ىلأ لاق اذبلف ۰ هرضحأف كلذ ىلع ةوةلا سنا نم ةحلط وبأ فرعف رفسلا ىف ةمدخلا ىلع ىوفأو سلأ

 ابا ؛ ربشأ ةدمب ینلا مردق دعب ةحلط ىنأ ماس مآ تجوزت امناو « رفسلاو رضا ىف هتمدخ » ةياورلا

 رخأت دق ةحلط وب أ ناكو ۰ هل ودع هتقف هل هجاح ىف جرخو لب لف كلذب فرمف ىح سْنأ دلاوو مالسالا ىلا ترداب

 ةمدخ ةذم نوكست اذه لعف ۰ نسح دنسب دعس نا هجرخآ لساف لب نأ هیط تطرتشاف ابطخ ةنأ قفئاق همالسإ

 لاق « طق فأ ىل لاق ام هللاو» ثيدحلا اذه ىف هلوفو . ىرخأ هزجو ةرم رسكلا ىغلأف « ارمشأو نينس عست سنا

 لاقیو «ةب فختسم لكلا كلذ لاقب و « اهارحم ىرحيامو رفظلا ةمالقکخ سو نم رذقتسم لک فالا لصا : بغارلا

 : تاذل ةدع فآ فو ۽ نالفب تففاک لمفلا ا.ه اولممتساو « ءىثلا نم رجضتلا دنعو ءىثلا هرکت دنع اضيأ

 ضعبل ةقفاوم یهو نیونتلاو بصالاب « فا , انه لسم ةياور ف عفوو « نیونتلابو نيون ديغب ثالثلا تاكرحلا

 نسحلا وبأ رکذو« حارشلا ضءب رصتقا كلذ لعو « دیدشتلاو ةزمهلا مذ عم هلك اذهو ' فامس اک ةذاشلا تآارقلا

 ىف نايح وبأ اهدرس دقو « نيمبرأ ابلكأ ةدحاو دازو ةيطع نا املةنو نيئالثو امست امغلبف ةريثک تاغل اف ىنامرلا

 , ةمدقملا ةّتسلا یهو . هنم هتصخلو نيمسلا بابشلا هبيحاص ابطيض صخلو : مل هلا طبض ىلع دمتعاد « رحيبلا و

 قاو ۰ اففخو اددشم هرخآ ىف ةزك اس هاه ةدارزبو ؛ افغ واددشم نوکسااب و « ىرخأ ةتس كلذکف يفختلاب و

 « نورشعو ناتنث كلذف . ن وكس مث ركب فا و نوک مث مطب رفاو« نيون الب ةثالثلا ةلامإ الب و نيب نيب و ةلامالاب

 عم اددشمو اهمضو ءافلا رسك : ةرثع ید) ىف اهرمكب امأف « ابحتفو اهردكز وب و ةزمهلا مض عم هلك اذمو

 ةزمحلا حعفب ار, ديدار ةلامالاب أو «ذتس همدعو نب وتلا عم ثالثلا تاكرحلاب افذخو ةعبرآ همدعو نيوذتلا

 هانأ ةيطع نبا اهداز ىتلاو « دب دشا عم فلأبو نوکسا ابو ةءارأ همدع م نوا عم اه كو ءاذلا حمفب تس ىفف

 ءافلا رمكب ةعبسلا رك أف « ةزمحلا مذهب املك تس تاغلا هذه نم ءىرقو « ةنک اس ءاهو فلأ ةدايزو هوا مطب

 « نون الب دیدشلا و حتفااب صاع ناو ريثك ناو ۰ نيونتلاب نکا كلذ. ك صفحو عفانو « نيوذت ريغ اددشم

 : تلق . ءافلا نوكسب ضايع نبا نعو « نیونذلار بصنلاب ىلع نب ديؤو « ءافلا ما کد كلذک كالا یا ارقو

 ىلا ىلا نيناه عمو اذاو « ءاه ةدايزب هيفأو « ءابلا نرکسر ءافلا حقب نکا یضم اک ىفأ كلذ ىف نکملا نم قبو

 ةخلاا ىف نايقلا تامعتسا اذاف « ةومحلا مذهب اراك نب ريثعو ادم ةدءلا تراص هب ءىدب ام ىلا اتذضأو ةيطع نبا اهداز

 حتفب (تعنص الأ الو ‹ تعئص م الو ۱ هوت . نيميسو اسم لکدن كلذك اهراكبو كلذك ةرمهلا حتفب ىذلا ناک

 ةحلط ىب أ نب تحس ةءياور ىفو « مداخلا همئصإ ام ءیشا» هج ولا !ذه نم لسم ةياور ىو « اله ىنممب دیدشتلاو ةزمحلا

 نب زيزعلا دبع ةاور قو « اذگ و اذک تاءف ال له هکر ,ىثل و ؛ اذکو اذک تامذ مل هتعدص ءیشل لاق هتءلع امد

 كرت اذه نم دافتسيو ءاذك اذه عئصت مل مل ةعئصأ | *یثا الو . اذك اذه تءنص مل هتعنص ءیثل لاق ام » بيبص

 رجرلا نع ناسللا هیزنت ةدماقو ؛ هيلا جيتحا اذا هب سالا فانئتساب هع ةح ودنم كانه نال ؛ تاف ام ىلع باتملا

 ةمزاللا دوم لا امأو « ناسنالا ظحب قاعتت ىتلا رومالا ىف كلذ لكو « هتبتامم كرتب مداخلا رطاخ فالئنساو مذلاو

 رکشلا نع ىهنلاو فورملاب مالا باب نم انا اهف اسنپ الف اعرش

 ؟ هلهأ ىف لجرلا "نوکی "نیک بسیصاپ - ۰
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 : ةشئاع تأس » لاق دوسألا نع ميهاربإ نع محلا نع ةبعش انث”دح رم ن صفح اشو - ۹

 « ةالصلا ىلإ ماق ةالصلا تَرّصح اذاف « هلهأ ةنهم ىف ناك : تلاق ؟ هلهأ ىف منصب ملقب وا ناك ام
 مدقت دقو « هلهأ ةئيم ىف نكد ةشئاع ثيدح هيف ركذ ؟ ( مآ ىف لجرلا نوک, فيك ) ن ونتلاب ( باب ) هلوق

 یصالا ركن أو« اهحتفيو ملا رسكب ةئيملا « هلهأ ةنپمق» هاوفو : ةالصلا بانك نم ةعاجلا ةالص باوبأ ىف هحرش
 ةبعش نع هوور ةءاج نأو « ةبعش نع ىوارلا لوق نم ريسفتلا نأ تنیبو « هلهأ ةمدخ كانه اهرسفو رسكلا

 ۽ ان ودب ةبمش نع مک نطق باو نافعو ررچ نب بهو نع ةيوبنلا ةجرلا ىف دعس نأ هجرخأ اذکو « اپن ود

 ةشئاعل رخآ تيدح ىف عقو دقو « هلهأ ةمدخ ىف ةنيملاب ىنعي » هرخآ ىف ةبعش نع رضالا ىبأ نع هدنع عفو نکل
 هللا لوسر ناك ام : ةهئامل تاق د هيبأ نع ةورع نب ماشه ةياور نم نايح نبأ هحص و دعس ناو دحآ هچ رخآ

 نبال ةاور نو « ممتوی ىف لاجرلا لمعي ام لمعيو , هلمأ فصخو ١ هو طی : تلاق ؟ هتیپ ىف حنصی 9

 طخ و ؛ هلمث فصخم » ةشلاع نع ةورع نع یرهرلا ةءاور نم دمحألو هو < هيب ىف كدحأ لمعي ام » نابح

 ارشب الإ ناك امد ظفاب ةدئاع نع ةرمع نع دوعس نب م نع اص نب ةيواهم قيرط نم هلو « هولد عقربو « ةيوث

 : لاقو رازبلاو « لئامشلا » ىف ىذمرتلا هجرخأو « هسفن مدختو < هاش بلحم و , ةيوث لفي ناك « رشبلا نم

 نب ةثراح ةياور قو « ةشئاع نع دهاجم نع ىكسملا ديح نع ىحب نع یورو « ةشئاع نع مماقلا نع ىع نع یورو

 ناك ةنأ الا مكااجر نم الجر ناكو « سانلا مرك او , سانلا نيا ناک ر دعس ىبأ دنع ةشئاع نع ةرمع نع لاجرلا ىبأ

 اودفخم الثلو مه نتسيل سفنلا ناهتماو « منا نع دعبلاو , عضاوتلا ءايدنالا قالخا نم : لاطب نبا لاق « اماسي

 م اليات مهلبمو ةمعنلا لوا نيبذكملاو ىرذو ) ىلاعت هلوقب اممذ یا ريشأ دفو « ةمومذلا ةيهافرلا ىلا

 ىلاعت هللا نم ”ةقأا . ساپ - ١

 نع بقع "نب یموم ینربخآ لاق جي رج نبا نع تب وبأ انث دح ىلع نور اش - ۰
 هه انالف ةع هللا نإ ليربج یدان ادب هلا كبحأ اذل : لاق ب دلا نع » ةريره ىلأ نع مفان
 4 مضوي مث « ءامسلا "لهأ هبحيف «هوبحأف انالف بحت هللا نإ : ءامدلا لهأ ىف لبرج ىدانيف « لبرمج هُيحيف یوم رب 9 + E د 1 ۵ ۰

 « ضرألا لهأ ىف لوبقلا

 « قي قمو دقو « ةبحلا یه فاقلا فیضخت و مبا ركب ةقملا . هللا نم اهوادنبا ىا ( هللا نم ةقملا باب ) هلوق

 وح ىف تعقو ةدايز ظفا ةجرتلا ءذهو . نزوو ةنزو دعوو ةدمك ۰ واولا نع ضرع همف ءاملاو قمولا لضالاو

 ىناريطلاو دحآ هجرخآ « ةئدامك ةجرتلا ىف املا راشآف یراخبلا طرش ريغ ىلع انگل ؛ هقرط ضمب ىف باپلا تيد
 هللا نم ةقملا » لاق ا- وف رم ةمامأ را نم amac ةييظ یا نغ یرامآ الا دعس نإ دم قب رط نم ةبيش ىبأ نباو

 نع شعالا ند جیلم نب حارجلا عيكو ی قب رط نم رازيللو . ثيدحلا « اديع هللا بجا اذاف « ءايسلا نم تيصلاو

 اس ناك ناو ضرالا ىف عضو انس ناك ناف « ءامسلا ف تيص هلو الإ دبع نم ام » هعفر ةريره ىبأ نم ملاص ىبأ



 پحالا باتک - ۷۸ ۱ 1۲

 « حورلا نم خیرلاک توصلا هلصا ةانثم اهد_عب ةيناتحتاا نوکسو ةل_ههملا داصلا ركب تيصلاو . ضرالا ىف عضو

 ىراخبلا خویش رابك نم وهو « ليينلا وه )مما وبأ) هلوق . ديقب نكد هدضل ليق اعرو ليما ركذلا هب دارملاو
 وه ( عفان نع ) هلوق ۰ مث هيلع تين دقو مصاع ىبال قلخلا هدب ىف هقلع دقف « اذه لثم ةطساوب هنع ىور اعرو

 یوم الا عفان نع هور مل : هيف یراخبلا خيش سالفلا ىلع نب ورم نع هج .-.: نأ دعب رازبلا لاق « رع نبا یوم

 طس والاد ىف ىناربطلاو دبحأ دنع ناب و مع ىذا نع هاور دقو : تلق ۰ جم رج نبا الا ىموم نع الو « ةبقع نبا

 اذا)هلوق ٠ راربلاو لسم هجرخأو ديحوتلا ف فنصملا دنع خاص وبأ ةريره ىبأ نع هاورو « دحأ دنع ةمامأ وبأو
 ةاضرم سمتليل دبعلا نادناب وث ثيدح نف , اهب دارملاو ةبحلا هذه ببس نايب هقرط ضعب ىف عقو ( دبعاا هقا با

 « هيلع تبلغ ىتحر ناو الا ‹ ىنيضري نأ سلب انالف یدبع نا لیرج اب : لوقی ینح كلذك لارب الف یلامت هلا

 یدبع لاي الو » هيفف قاقرلا ىف ىنآلا ةريره ىبأ ثيدح هل ديشيو « طسرالا و ىف ىناربطلاو دحأ هچرخآ تبدلا
 « مضلا زوج و ةددشملا ةدحوملا حتفب ( هيحأف انالف بحي هللا نا ) FE تبدحا ۾ هبحأ ىتح لفاونلاب “ىلا برقتي

 لهاق ليربج یدانیف) هوق . « شرملا ةلمح هلو و « نالف ىلع هللا ةحر : لیربچ لوقيف » ناب و ثيدح ىف عقوو

 ىف قئاربطلا داز ( ضرالا لهأ ىف لوبقلا ل عضوي مث ) هلوق . عبسلا تارامسلا لهأ ناب و ثيدح ىف (حلا ءامسلا

 نهرلا مهل لمجیس تاحلاصلا اولمعو اونم ن ذلا ناو مس هللا لور ارق مءضرالا ىلا طب مث و ناب و هی دح

 جرخآ دقو , هيبأ نع لیس قیرط نم ماح ىبأ ناو ىذمرتلا دنع ثيدحلا اذه رخآ ىف ةدايزلا هذه تقبثو ( ادو

 لاقو بلا لاونم ىلع هقاسف « ليسج اعد ادع ضغبأ اذاو د هيف سم دازو « ظفللا قسي مو اهدانسا لسم

 ىتاربطلا دنع ناب وم ثيدح ىو . دحأ دزع ةمامأ أ ثيدح ىف هوحنو « ضرالا ىف ءاضغبلا هل عضوي مه هرخآ ىف |

 هیفد اضيأ بحلا لاونم ىلع ثيدحلا ركذف ,ىنطخس: ب انالف نإ لي ريج اب هقا لوقيف هللا طخسب لمعي دبعلا ناو »

 ىلأ طیبی مث « عیسلا تاوامساا لهأ هلوقي ىتح ١ بحلا ىف ام لثم هرخآ فو « نالف لع هللا ةطخ : ليربج لوقيف »

 :ىزرطملا لاق « امضر ىأ 6 نسح لویقب امر ابلیقتف ( ىلاعت هلو نم وه « لوبقاا هل عضو » هلوقو « ضرالا

 ءىثلاب اضرلاو لوبقلاو « ةبحا هل عضويف ه ینمقلا ةياور ىف ارسفم ءاج دقو ؛ حتفلاب هريغ عمسأ مل ردصم لوبقلا

 : بيذوتلا فو . قدص ربخلاو . تذخأ ةدملاو ءىثلاو الوبق كنم هقا لبق : عاطقلا نب لاتو هيلا سفنلا ليمو

 ةيفاعلاو وفعلا لقي نأ لوبقلاو ۰ روبدلا لیقتس ال ابصلا حبلا نم لوبقلاو , هلبقت نيعلا تناك اذا لوبق هيله

 « هريسغ عمسأ مل فاقلا حتفب لوبقلا : ءالعلا نب ورع وبأ لاقو . هنم لمفلا نيم ردصللل مسا وهو , كلذ ريغو

 حتفلاب الوبق هتلبق : دازو ىبارعالا نبال هوحنو . الوبق ءىثلا تلیفت و « سفنلا هتلبق اذا لوبق هيلع نالف لاقي

 لدعف نم رشلا نا ةردقلا هلوةيام ىلع در ةدايزلا هذه ىف : لاطب نیا لاق . یایحلا نع هتيده تلبق اذکو « مضلأو

 ؛ هنع اضرلاو هيلا ليملاو ةبحملاب هل بولقلا لوبق باسبلا ثيدحح ىف لوبةلأب دارملاو . یهتنا هقا قلخ نم سیا و دبعلا

 دارملاو «ضدالا ىف هللا ءادبش منآ ه زئانجلا ىف مدقت ام هديؤإ و « قا ةبع ةمالع سالا بولق ةبع نأ هنم ذخيو
 لیمو هل نيرادلا ريدخ مهتدارإو هل مرافغتسا ةكئالملا ةبحم و ؛ هل باوثلا لوصحو دبعلل ريخلا ةدارإ هللا ةبحمب

 قاطت دقو « نكمأ ام هنع رشاا عفد مهتداراو ريخلا هيف مداقتعا هل دابعلا ةبعو « هل ابع هلل اعيطم هنوکل هيلا میت

 ةيحلا ةقيقح و « ىناثلا لمبقلا نه پابلا اذه ىف ىلا ةبحلاو . هلي كت ةدارإ لعو هداج ةدارإ ىلع ءىشلا ىلاعت 5! ةبح



 ۰۵۱-۹۰۴ تبدطا
 با عدس سس 1۳

 ىلع بحلاو « هنع ريبعتلا نكمب ال انادجو ةب یساق نم اهفرعي او دع ال یا تامولملا نم ةف رعلا لهأ دنع
 «ىملا بح دبملا هقا بل « ةثالثلا ماسفالا هذه ىلع لمتشپ بابلا ثيدحو « یعیبطو قاحودو ىلإ : ماسقأ ةثالث
 ىعيبط بح هل دايعلا بحو « قاحور بح هل کالا و ليربج بحو

 هَل ىف بلا اپ - 6۲
 : هک ی اق و لاق هنو ۱ یضر كلام نب سا نع ةداتق نع ةبعش دح مد او ۹4ا را یه لاو هات تا حر ا یا مع واک عام اند مدآ وک
 مجرب نأ نم هیلا بحأ رانلا ىف فی نأ ىتحو ؛ هلل الإ هبال ءرلا بح یتح ناعالا ةوالح دحأ دجال م ء ت ء۱ 4 6 ۶ ۳ ۳

 هاوس امم هيلإ "بحأ ”فوسرو هللا نوكي ىتحو « هلل م ذقنأ ذإ دمب رفكلا ىلإ
 « هق الا هبح ال ءرلا بح ىتح ناميالا ةوالح دحأ دعي ال , سنأ ثيدح هيف ركذ ( هقا ف بلا باب ) هلوق

 هريغو دواد وآ هج رخآ ثبذح لوأ ةجرتلا مذه نآ نابیو ¢ ناميالا باتک ىف قوام هح رش مدقت دقو « ثيدحلا

 نوکی نأ » هلوقو . ىرخأ اترط هل ناو « ناميالا نم هللا ف شغباد نا ىف بحلا » هظفلو ةمامأ ىنأ ثيدح نم
 هيبأ قح نه هيلع دك 1 هلوسرو هللا قح نأ لع ناعالا لهكستسا نم نأ هانعم « اها وس ام هما تا هلوسرو هللا
 6 هلوسر ناسا ىلع هللأب ناك مبا رانلا نم ,صالخلاو لالضلا نم ىدهحلا نال ؛ ىانلا مو هچ وزو هدلوو همأو
 لعأ هاو « هقالخ اب قاختلا و هتمد رش نع بذلاو لعفلاو لوقلاب هد رصأ هی تامالع نمو

 اريخ اونوكي "نأ یسع موق نم موق "ریال اونمآ نيل اهي أ اي ) ىلاعت ہلا لوق تيس - ۳
 ( نولاظلا م كئلوأف  هلوق ىلإ - مهن

~e0 : لاق مر ی هلل دم نع» هيأ نع ماثه نع "نایفص اید ح هللا دبع 4 ىلع اسم  

 هل من لا برت هتأرما مدحأ بضم : لو « سفنألا نم جرفت ام ”لجرلا "كحضي نأ لب ىلا
 « دبملا "رج و ماشه نع ةيواعم وبأو بيعوو ىروثلا لاو . « امقن 11

tfنا نع هيبأ نع ردیز نب دم نب م صاغ انريخأ نوراه ن یز ان دح ىلا نب دم ی —  

 ناف : لاق « لأ ”هوسرو هلا : اولاق ؟اذه موي "ىأ نوردنأ : ىن ی ىبلا لاق » لاف امهنع هللا ىضر رمع
 ؟ اذه رمش أ نوردنأ . مارح لب : لق . ها هوسرو هللا : اولاق ؟ اذه دلب ی "نورد. مارح موي اذه
 مرک ضارعأ و ملاومأو کدام کیل مرح هللا اف :لاق . مارح رهش : لاق. لعأ هوسرو هللا : اولا
 ۱ « اذه كرب ىف اذهک رهش ىف اذه موي

 عطقسو  قسالاو رذ یال اذک )الام وة نم موق رخسي ال اونمآ نيذلا ابا اب ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق _
 ام. : نيثيدح هيف ركذو ( نولاظا ۸ كيل وأف  هلوق ىلا  مهنماديخ | وت وكي نأ یسع ) دازو اه ريغ ةنالا



 بدلا پاتک- ۸ ۱ 1
 سمشلاو ) ريسفت ف مدقت دوو ۾ سفنالا ند جرج ام لچرثا كحضي نأ ی ینلا یہ ه ةعمز نب هی دیع شرب لح

 ام مدحأ كمضإ م : لاقف ةطرضلا ىف ميظعو مث م ظفلب انهةيرار ةورع ن ماشه نع رخآ هجو نم €( اهاوخو

 ريخست ةي رخسلا و 2 هنم أزهب ىذلا وهو « رخاسلا لمف یهو ةيرخسلا نع ىبن 0 رخسي ال » هلوقو « هنم جرم

 عم هل اصبقت رخالاب هرملا ءازهتسا نع یهلا دروف ۰ اربف 4 صتخلا ض ب ىلا ءىثلا هقايس ةبرخسلاو صاع

 ءىرما بسح و ثيدح ءانثأ ىف هعفر ةريره ىبأ نع سم جرخأ دقو « هتم اريخ مالا سفن ىف نوكي نأ لاتحا

 نأ ديرب ( دبملا دلج ماده نع ةيواعم وبأو دلاغ نب بيهوو ىروثلا لاقو) هلوق ۰ « لسلا هاخآ رقم نأ رشآا نم

 مطوقب اومزج ءالؤه ناو « ةأرملا برض نع ىلا ةصف ىف دائسالا اذه ةورع ن ماشه نع هوور ةنالثلا ءالؤه

 « ةةوصوم ابتوك نايب مدقن ةثالثلا قيل امتلاو « دبعلا دلج وأ لحفلا دلج لاق له ةنبيع نبا كش عضوم « دبملا داج »

 رهسفتلا ف فاؤملا ابلصوف بيهو ةياور امأو « كلذك امقاسو حاكنلا ف فلؤملا اهلصوف ىروثلا ةياور اما

 ىناثلا ثيذحلا . اضيأ ريسفتلا ىف اجماع هيبنتلا مدقتو كلذك قساو دمحأ اماصوف ةءراعم فا ةياور امأو , كلذك

 نم مذلاو حدملا عضوم وهو - ضرعلا ميرحت نايب هنم ضرغلاو « ىن يب ىنلا ةبطخ ىف رمع نيا ثيدح

 0 ريغ ال هسفنو هند لجرلا ضرع : ةبيتق نا لاقو ۰ هيسح وأ هيس ۳ هسا ىف نوكي نأ نم معأ - صخشلا

 : ناسح لوق لوالل لدب و « ريصحخلا نم هاعدا امل هيف ةجح الو : تلق . هضرعو هنيدل أريتسا هنمو

 ءاقو کشم دم ضرما یضرمو هدلاوو یا نا

 حرش مدت دقو « ممذو ءابالا حدم ف مهجابت عقب ام شک او. هي ىنلا وجہ ناك نم كلذ بطاخم

 «هلامو هضرعو همد مارح للملا ىلع لسملا لك و ةريره ىبأ ثيدح نم ملم دنعو « جحلا باتكىف ىفوتسم ثودحلا

 نعللاو بابسلا نع ىب ام اپ - 8

 للا دبع نع ندع ,لئاو پآ ترس لاق ,دوصنم نع ةبعشا انثكادح ب رح ن ناهلس شی — °44

 ةبعش نع رفعج نب دم هات ۰« رفک "قو « قوسف سما باب : افك ڭا لوسر لاق ه لاق

 رمي نب ى ینئادح a ور 1 دبع نع نيسحلا نع ثراولا بع ان دح ر وبأ شی بس ¢

 "الجر "لجر یر ال : لوقي ل ىبلا مع هنآ هنع هللا يفر رد ىبأ - وع » هثادح قليلا دوسألا ا نا

 « كلذك ةبحاص نكي مل نر « هياع 'تكدترا الإ « رفكسلاب هيم رت الو ؛ قوس ةلاب

 لاد لاق سن نع ىلع نب لاله انثدح ناماس نب حیلف اندح ,نانم نب دع ازم - 1

 < هيج يو فام: ةيكلل دع لوف ن ایا الو نان الو شاف قي هللا لوس ر "نكي

 أ نع ريثك ىَأ نب یی نع كرابملا نی ىلع ان دح رم نب "ناو انث دحر راشب نب دمحم اتش - ۱۰۵۷.

 لم ىلع فلح نم» لاق هالك هللا لور "نأ هادح - قرشا باصا نم ناكو  كاَسضلا نب تباث نأ ابال
 م



 1۰ ۱ 1۰66-1۰۵۰ تياطا

r ۹ 5بتذع اهندلا ىف یشب ”هسفن لتق نمو «كلميال اهف رذن "مدآ نبا ىلع سيلو « لاق اي وبف ًابذاك مالسإلا ريغ . رب ۶ ۰ ۶ ند ۳ را ی  

 « شكو هف رفکب موم فاذق نمو « نةك وهف موم "نمل نمو « ةماهقلا مو هب
 نایلس "تعم لاق تباث نم یر ىنثدح لاق شعلا انثهلح ىلأ انث لح صفح نب رم اشو - ۸

 ىتح ةيضغ "دنشاف اه دحأ بضنف « مع ىلا دنع نالجر بنا لاق هب ینلا باحصأ نم الجر رد رص نبا

 هربخأف لجرا هيلا قاطناف . دجم ىذلا هنع بهذ ات ول لک رمال ین : بم یبلا لاقف « ريغتو ”هبجو خفتنا

 ۱ <« "بهذا ؟ انآ "نون « ساب یب یر لاقف . ناطيشلا نم هللاب ذوعت : لاقو ی یبلا لوقب

 تماصلا نب ةدابع ينئدح , ی نآ لاق لاو دیه نع لضفلا نب رشب انلدح دسم اشم - ۹

 ”تجرخ : لَو ىبنلا لاق « نیملسلا نم نالّجر "یحالتف « رادقف ةليلب سالا يخيل هب هللا لوسر رخ : لاق

 رةسسانلا ىف اهو کل رخ نوكي نأ ید « تفر اهنإو «نالفو "نالف یعالف ؟ربخأل

 ۱ « ةسمامتاو ةمباسلاو
 رذ ىلأ نع » ديوس نبا وه رورملا نع ”شعألا ان لح ىبأ انثدح صفح نب ره انو - ۰

 « رضا و هتیاعغاو « ةاح تناك هتسیاف اذه تذغآ ول : تلقف ؛ ادرب ومالغ طو اور هيلع تیار ۽ لاق a f هم ا 5 يفكر 7 ۶

aیک ۰ ۲ ی ور ی   
 تدناطا : ىل لاقن رس ینلا ىلإ یر ذذ اهم تافف « ةيحأ یا تاکو « مالک لجر نيبو ىنبي ناک: لاقف

 0 ۳ 9 ۲ ره
 نيح ىلع : تلف . ةيلهاج كيف ٌورما كنا : لاق . معن : "تلف ؟ همآ نم تلتفا : لاق ٠ معن : تلق ؟ انالف

 ودب تحن هاخأ هللا لمج نف « ميديا تحن هللا ميلعج کناوخب م ممن : لاق ؟ نسلا ربك_ نم هذه یتعاس

 « هيلع هنمیلف هيناغي ام هقلك ناف « هباغي ام لمعلا ن٠ ةقاكي الو « سبب امم هنبیلو « لك اب ام هنمطیاف

 قو « ىلوأ یهو « نم » لدي « نع » ىسنلاو رذ ىبأ ريغ ةيارر ىف ( نماد بابساا نم ىج ام باب ) هلوق

 ىف لوالا ثيدملا حرش عم ةنابب مدقت ةدحوملا فيفختو ةلمبملا رسكب بابسلاو . هنع ىهثي ام هريدقت فذح لوالا
 وهو مثلا وهو بسلا نعم نوكي نأ لهتيو « لعافتلا نم هظفل رهاظ ىلع نوكي نال لمتحم وهو « ناعالا باتك

 نم لسم دنع تبث اک ىناثلا ىدتمب ینح هيلع رزولا نأ امهنم دب نم م لوالا ىلعو ؛ ام بيع ىلإ ناسنالا ةبسف

 هلوقو « نابذاكتي و نارتاهتي نان اطیش نابقسملا » لاق ةيراس نب ضابرماا ثيدح نم نابح نبأ حح و ةرب ره ىبأ ثيدح

 اذ ردنغ وهو رفمج نب دمع نع لبنح نب دحأ هلصو « ةبعش نع رفعج ن دم هعبات د لوالا ثيدحلا رخآ ىف

 نعللا ىنعمو , رغصم ةدحوملاو یازلاب وهو اديبز هيف دازو « روصنمو ديبز نع ةيعش نع » هيف لاق نكل دانسالا
 ىنأ ىلا دائسالاو ۰ ملعملا ناوكذ نا وه ( نيسحلا نع ) هلوق ¢ ىناثلا تر دا ۳ ىلاعت هللا ةر نم داعبالاب هاعدلا

 یرابا مه ١ ۰ ج ۱ تم
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 نیا انثدح فآ انئدح و ثراولا دبع نب دمصلا دبع قيرط نم لس ةياوز فو ؛ اضيأ وه ايليخد دقو نوبرصب رد

 فآ ىلا دئسلاب هيف ىراخبلا خيش « ىمعم ىبأ نع » نيبجو نم لیعامالا ةياور ىف ( دذ ىبأ نع ) هلوق . « لملا

 نكي مل نا هيلع تدترا الا رفکلاب هيمرب الو قوسفلاب الجر لجر ىديرال ) هق . هثدح رذ ابآ نأ دوسالا

 راحو و هیلغ تعجر ىنمز « هيلع ترا الا, یرخآ ینو < هيلع راح الإ و ليعامسإلل ةياور قو (لاق اک هيحاص

 وه ناك لاق اک سيل ناک ناق رفاک تنأ هل لاق وأ یتساف تنأ رخال لاق نم نأ ىضتقي اذ هو < عجد ىأ نیتلمپم

 ةنوك نم مزار ال نکل و « لاق ايف قدص هنوکل ءیث هيلع حجرب مل لاق اک ناک اذا هنأ و « روکذ] فصولل قحتسلا

 دضق نإ : لیصفت ةدوصلا هذه ىف لب قساف تنأ 4 هلوق ةروص ىف ام" ۲ نوکب ال نأ !رناكالو انس كلذب ريمي ال

 هيلع رتل اب رومأم هلال « زمب مل ءاذآ ضحو كلذي هترپشو هريبعت دصق ناو « زاج هلاح نایب هريغ حصن وأ هحمن

 ةئارغال ابيس نوكسي دق ةنال فثعلاب هلمفب نأ هل ز وحي ال قفرلاب كلذ هنكمأ امف « ىتسحلاب هتظعو هميلعتو

 . را ىف رومأملا نود سالا ناک ن مس ال < ةفنالا نم سانلا نم ريثك عبط ى ا لعفلا كلذ لء هرارصإو

 ءانثأ ىف هركذ « هيلع راح الإ كلذكس ياو هقا ودع لاق وأ رفكللاب الجر اعد نمو , ظفلب لسم ةياور ىف عقوو

 دحاو ثيدح وهف « انه روكذملا دانسالاب شرق بقانم ىف هردص مدقت دقو < هيبأ ريغ ىلا ىعدأ نم مذ ىف ثيدح

 نمو . ةر ره نآ ثا لح نم « لب وأت ريب هاخأ رفكأ نم باب د ىف نما اذه یایسو « نیش دح یراخیلا هترف

 ليقف عوجرلا اذه لب وأت ىف فلتخا : ىووألا لاق ءاضيأ حجر یک وهو امهدحأ اهب ءاب دقف ظفاب ريع نا ثيدح

 نينم وما نورفك el جراوخلا ىلع لوم لبق و « ريخاا قايس نم دععب اذهو . الحتسم ناک نإ رفكلا هيلع عجر

 : تلق . مهتعدب نو رفکب ال جرا وخلا نأ نیک ۷ دنع حیحصاا نال . فيعض وهو كلام نع ضايع هلقن اذه

 نامالابو ةنجلا 2 هلأ لودسر هل كوش سس ةب أحلا نم اریثک رفد نم م نأ وهو .هجو كلام هلاقاملو

 ىف هحاضيإ یأمس اكليوأتب منم ريفاك-تلا رودص درج نم ال ة روكذملا ةدابشلا مهيذكست ثيح نم مريفكت نوکیف

 كاذو ءلسملا هيخال كلذ لوقي نأ نع لسلا رجزا قيس ثيدحلا نأ قيقحتلاو « ليوأت ريغب ءاعأ رفك أ نم باپ »

 . هب سأبال اذهو « هریذکسآ ةيصهمو هیخال هتمیقن هيلع تەجر انعم ليقو < مريغ و جراوخلا ةفرف دوج و لبق

 ءوس اماع ريمأو ابمادآ نم ىلع فاخیف رفکسا ديرب ىصاعملا ليق اک رفکلا لا كلذ ةب لوب نأ هيلع یش لیقو

 رفگی هناف رفاک هنأ همعز ف ةمش هل مق و مالسالا هنم فردي نا كلذ لاق نم نآ عيا ند حجرأو , ةمئاجلا

 هسفن یفک هنأكف « رفكلا ال ريفکشلا عجارلاف  هریفکت هيلع عجر دقف ثيدحلا ینعف « هرب رقت أيس اک كلذي

 بجو » هقرط ضعإ ىف نأ هدي ژبو « مالسالا نيد نالطب دقتعي رفاكالا هرفكي ال نو . هلثم وه نم رفک ةنوكل

 مالسالا نيد نم مولعلا دحج و پف عرشلا ناسا ىف رفکلا ءاج ثيح : ىطرقلا لاقو « امهدحأ ىلع رفکسا

 هرب رفت مدقت اک هقح مايقلاو معاملا ركش كرتو معنلا دحج ینعع غرشا ىف رفکلا درو دقو « ةيعرشاا ةرورضلاب

 هلوق و لاق « ريشعلا نرفکی و ناسحالا نرمی » دیمس ىبأ ثيدح قو «رفك نود رفک بابو ىف ناميالا باک ی

 اهب رقاو یسفن اپمزلا ىأ «كتمعنب ءوبأ د هنمو « مورللا .وبلا لصا و , كلذ مزالو اهئاب مجر ىأ امهدحآ اهب ءاب

 ىلا دومی نأ لدتح و « رفاک ظفا اپیلع لدي ام لقأ ىه ىلا ةدحاولا ةريفکسلا ىلا مجار « ام » هلوق ىف ءاماو : لق

 تعجر نكي | ناو هل لوقلا ام بهذو لئاقلا قدص دقف امعرش ؛رفک !رفاك ناک نا هل لوقاا نأ لصاحلاو . ةملكلا
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 وبأ جرخأ دقو ؛ ةوجالا لدعآ نم وهو , حجر ىف لبوأتلا اذه ىلع رصتنا اذک . همئاو لوقلا كلذ ةرعم لئاقلل
 « امثود ءایسلا با وب قاف « ءامسلا ىلا ةئعللا تدعض ايش نمل اذا ديعلا نأ م هعفر دیچ دنر ءادردلا ىنأ نع دواذ

 ىلا تەجر الا الأ ناک ناف « نعل ینلا ىلا تعجر اغاسم دجت مل ناف « ةرسيو ةنع ذخأتف ضرالا ىلا طببت م

 سابع نبا نع یذسرتلا و دراد ىبأ دنع رخآو نسح داسل دوعسم نا ثيدح نم دهآ دنع دهاش هلو « املئاق

 ثيدحلا « قاخلا نسح باب » ف هحرش مدقت سفأ ثيدح كلاثلا تیدما . لاسرالاب "لعا هنکل و , تاق هتاورو

 همايتب «ليوأت ريغب هاخأ رفک | نم باب » ىف فأیسو ماكحأ ةسمخ ىلع لمتشا دقو كاحضلا نب تب اث ٹی دح عبارلا

 ام كح ذخؤي و «ىلامق هللا ءاش نا كانه هحرش یتآیو ؛ روذنلاو نام الا ىف كلذک قأابو « اهتم ةدحار ةلصخ الإ

 . كالحلاب هيلع اعد ةنأكف هنحا اذإ ةنال یا ,هلتفک للا نمل» هلوقو . هلبق ىذلا نم لسلا رفک نم ريفکسب قلعت
 نوجلا ىبأ نب نوجلا نبا وهو ؛ تالمه» لاد اهدعب ءارلا حتفو داصلا مضب درص نب نایاس ثيدح سماخلا ثيدحلا

 ةنس ىف لتفو « فرطاا ابأ ینکیو < ب ىنلا هريغف ةلمهمو ةيناتحتب راسي هعسا ناك لاقي ریپش یناحم ‹ ىعارجلا
 هجو نم سیلب] ةفص ىف عقوو امهءامسأ فرعأ مل ( نالجر بتسا ) هلوق ۰ ةنس نومسآو ثالث هلو نيتسو سمخ

 ةياورلا ف (ههجو خفتنا تح ) هلوق ٠ « نابتسب نالجرو لب ىنلا عم اسلاج تشک » دنسلا اذم شعالا نع رخآ

 جدولا ريسفت مدقت دقو « هجادوأ خفتنقو هانیع رمحت و لم ةاور قو « ةجادرأ تخفتناو هبجو رحاف ةروكذملا
 سم عزهتیا هفنآ نأ ىلا ليخيل هنا ىتح , ناسا باعا و دمحأ دنع ليج ن ذاعم ثيدح فو « سیلبا ةفص ىف

 « ناطيشلا نم هئاب ذوعأ لاق ولو ةروكذملا ةياورلا ىف (دجب ىذلا هنع بهذل الات ول ةيلك لعأل ىنا) هلوق . « بضغلا

 : بضغلا هنع بهذل نايضفلا اذه اوب ول ةيلك عال یا و هظفل و ذاعم ثیدح ىف هلثمو « ميجرلا » ملم ةباور قو

 نم لجد لجرلا ىلا ماقف » لسم ةياور ىف ( لجرا هيلا قاطفاف ) هلوق ۰ « مجرلا ناطيشأا نم كب ذومآ ىلا ملا

 نب ذاعم وهو دحاو مهنم هبطاخ ىذلا نأ ىلع ةياورلا هذه تادف « هل اولاقف » ةمدقتملا ةياورلا قو « يب ینلا عم

 ذومآ لاو ) هلوق . « ابضغ دادزب لمجو كحضو باق ٠ هرمأي ذاعم لعجل لاق » هظفل و دواد ىبأ اور هتنیب اک لبج
 هنأ را ف سیا و « كلذ ىلا هدشرأ ی هناف ىنمملاب وهو « هاب ذومآ لاق ب ىنلا نأ ةروكذملا ةياورلا ىف ( قاب

 ( سأب یب ىرتأ ) هلوق ٠ نيل لل ةسرصا!اب رمالا موع قبرط نم كلذ اودافتسا نکل , كاذب هورمأي نأ مرمأ
 نونمآ) هلوق . هجوأ وهو بصنااب ءاسأب » ابذمب قو رثكالل عفرلاب انه « سأب » عقوو , نظتأ ىأ ءال م
 ذومتل اب هرمأ ىذلا لجرلل لجرلا نم باطخ وه (بهذا ) هلو ؟ « نونج نم ى لهو » ةروكذملا اور ىف ( انأ
 نع هجرخآ ىتح بضغلا هيلع باغ ناكوأ , اقثانم وأ ارفاک نوکی نأ رومأملا اذ قلخأو . كلذش ىف ضما ىأ

 هلأ ليقو « ءىملا باوجلا اذهب بضغلا جهو نم هب ناکام هنع ليزي ام ىلع هلد یذلا حصانلا یجز ثيحم لادتعالا

 ناطيشلا رش نم عون بضغلا نأ للعي لو « نونج هب نم الإ ناطيشلا نم ذيعتسي ال هنأ نظو بارعالا ةافج نه ناك
 ام كلذ وغو هبضغأ نه ىلع مادقالا وأ هتينآ ريكو ةيوث عیطقنک هل ام داسف نرو ةتروص نع هب جرخم اذغو

 « ناطيشلا نم بضفلا نإ » هعفر ىدعسلا ةيطع ثيدح نم دواد وبأ جرخأ دقو « لادتعالا نع جرخم نم هاطاعتي
 هدروأو احورشم مايصلا رخاوأ ىف مدقت دقو ردقلا ةليا ركذ ىف تماصلا نب ةدابع نع نداسلا ثيدحلا . ثيدحلا

 ةبب املا ىلا بلاغا ق ىضفي وهو « عزانّلاو لداجالا یا ةلبلاب ىحالتلاو « عزانت ىأ « ىحالتف , هيق هلوقا انه
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 ۾ الجر تبب اس و رذ نآ هبدح عباسلا تی دل . دردح ىبأ نب هللا ديعو كلام نب بمك اه نيلجرلا نأ مدق و

 , كفيفخت و ةلمبملا حتفب ةماح همأ مسا ناكو « نذؤملا لالب وه روكذملا لجراا نأو نام إلا باك ى هحرش مدقت دقو
 نم اهب داري نأ لمتحمو « مالسالا لبق ناکام ةيلهاجلاو « ليلقتلل نيونتلا « ةيلهاج كيف ؤرما كن » هلوقو . ملا

 ؟ریبک نیش انا لہج وأ ةيلهاج ٤ف لهدا لاک ت ا له قلق نا البج كف نإ ىأ لبجلا

 شرت «مكيديأ تحت » هلوق ةنيرقو « مهن :م قرلا ىف سیل نم لحد ىتح مدخلا وأ ديبعلا ىأ « مناوخ] مهد هلوقو

 î نيملسملا نيب ةيوسقل اب عرشلا ءاچ دقوا ؛ الملا زاقتحا نم هف امل نعللاو بسلا مذ ىف ةغاابملا ةنم يخوي و . هيلا

 لهأ نم نكي مل اذا هبسل بسنلا فيرشلا دیفب الف ىوقتلاب وه ام مهنبب قيقحلا لضافتلا نأو  ماكحالا مظعم
 < انا هللا دنع کمرک | نا ) ىلاعت لاق اک یوقتل اب بسنلا عيضولا عفتنيو  یوقتلا

 ريصقلاو ليوطلا محلوق و يالا ركذ نم“ زوج ام تسييس( -06

 لجرلا " نيش هب ار ال امو ؟ « نیا وذ لوقي ام » "یالا لاقو

 یا ادب للص لاق ةريره ىلأ نع » لحم ان ادح ههارب | نب ٠ درب ات دح رع ن "صفح او ٩۰۵

 ۱ رركب وأ ذوب موقلا فو - اهملع هدب مو رلحسلا مدقم ىف ةبشخ ىلإ ماق مث « سم نیتدکر ربط يَ

 ۱ اب وبلا ناك لجر : موقلا فو « ةالصلا رترصق اولاقف سائلا ناعَّرس ”جرخو هالك نأ ابایف+ رنو

 . هللا لوسرا تيسن لب اولاق «رصقت و سآ : e أ ثيسهأ هللا ؟ىناب : لاقف نيديلا اذ هوغدي

 - م * لول وأ ودوجس لثم ا من« لس من نیتعکر یل صف 1 مان« نیا وذ قدص : لاق

 557 ٠-0 ا مند م - « لوطآ وأ هدر ل لثم حضر م ۰ کر

 د د يقر للا فرم دع وار

 ام دب فصرت نأ لجرلا بجمي ال امو باقلالا كح نابیل ةدوقعم ةمجرتلا هذه ( لجرلا نيش ةب دارم ال امو , نرديلا ۱

  بعتسم وأ زئاج وهف عرشلا ىج ىف لحخدی ام هيف .ارطإ الو بقاملا بجعي ام ناك نإ بقللا نأ هلصاحو . هيف وه

 هريغ نع زبمتنالو ةب رهتشي ثيح هب فيرعتلا ىلا اقيرط نیم نإ الإ « هوركم وأ مارح وف هبجمي ال ام ناك ناو
 هيف لصالاو « مثريغو ردنغو مراعو امهوحنو جرهالاو شيعالا رکذ نم ةاورلا رثكأ مث نمو « هرکذب الإ

 ركذي )و بالا ف فنصللا هددوأ دقو « نيديلا وذ لوقب اکا ,لاقف ربا ةالص نم نیک ىف لس ال هلو

 ۱ ةباورلا امأو « نيديلا اذ هودي ی ینلا ناك لجر موقلا فو د اهدروأ ىلا ةياورلا قايس ىف لاق و « ةدايزلا هذه ١

 نی ریس نبا نع نوع نبا قرط نم ةالصلا باتک لئاوأ ىف « عباصالا كيبشأ باب » ىف اباصوف بابلا ىف اهقاع ىتلا

 امو ظفاب ني ديس نبا نع بويأ قيرط نم مله هجرخأ دقو ؟ « ديلا وذ لوقي اك | » هظفا نکلا و ةر ره ىبأ نم 1

 روما بهذ كلذ ف لیصفتلا نم یراخبلا هيلا بهذ ام ىلا و « روكذملا قيلعتل قباطملا وهو ؟ « ندبلا وذ لوقي

 نأكو « ةبيغ ليوطلا ادي انا وق نوكي نأ فاعأ : لوقي ناكهنأ ىرصبلا نسحلا نع لقن تح اوددشن موق ذشو
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 .یداخبلا راشآ ریثلا نبا لاق « لوط هيدي ىف لجر موقلا قو و اهفو نیدبلا یذ ةصق رکذ ثيح كاذب جل یراخیا ٠

 نه ثيدحلا ضمي ىف ءاجبو : لاق رم مل صيقنتلل ناك ناو زئاج رهف رعیلاز نابیق ناک نا اذنه لثم ركذ نأ ىلا
 نایب اذه لعفت مل انآ كلذو ءاهتبتغإ د هلع ینلا لاقف « ةريصق انآ اهديب تراشأف اهلع تاخد ىلا ةأرملا قوم ۱

 باک » ىف ايندلا یآ نا هجرخأ روکذلا ثيدحلاو , یا بایتغالاک ناكف اهتفص نع رابخالا تدصف او ٠١

 0 وهو ةشأاع نغ قراخم نب نابح قي رط نم 60 یف ©) و ,ريسفتلا » ىف ةيودرم ناو «ةبيغلا : 0

 ۱ اسب عضعب بتن الو ) ىلاعت هلا لوقو ٠ ةبينلا صاب - 7 0.

e ) حر باوت لا "نإ « هما اوقتاو هودهركف نيم هيخأ "ل لعاب نأ مدحأ بم ٠ 

  erسابع نبا نع سواط نع ثادح دهام "تمم لاق, شعألا نع ميكو ان دح ی

 اذه امأ : ريپڪ ف ناب دمی امو ناب امهنإ : لاقف نی ربق لع را ل "رم د لاق امہ هلا يضر

 اذه ىلع سرئف « نينثاب هتف بطر بدیم اعد مث . ةموفلاب یش ناك اذه امأو « هوب نم /تتسیال ناكسف

 ءاي مل ام امهنع ففخ لمل : لاف مث ۲ ادحاو اذه ىلعو ادحار ۱

 ةحرصملا ةبالا ركذي نتکا اذكه ( ةيآلا ( اضمب كضعب بتغي الو إل ىلاعت هللا لوقو ةبيغلا باب ) هلوق

 ىف فلتخا دقو « رئابكلا نم ةميقلا نأب مزج ثيح نيباب دعب ميلا كح ركذ اک امكح ركذي مو ةيفلا نع ىهلاب

 لاقو . كلذ ركذ ىلا جوج ريغ نم هريغ بيع ناسفالا ركذي نأ ىف : بغارلا لاقف اهدح امف . اهكح یو ةيبغلا دح

 هتبیغ ىف ناسنالا رک ذن نأ ةييغلا : ةي ها ىف ريثالا نیا لاتو . هغلب ول ههركي ام كاعأ ركذت نأ ةبيفلا دح : ىلارغلا

 صخشلا ندب ىف كلذ ناك ءاوس , ههركي ام ءرملا ركذ : ىلارغلل ابن «راكذالا» ىف ىوونلا لاتو . هيف ناک ناو ءوسب

 وأ هتكرح وأ ةيوث' وأ همداخ وأ هجوز وأ هدلو وأ هدلاو وأ هلام وأ هقلحخ را هقلخ وأ هةن رآ ءايند وأ هنيد وأ

 نمو : ىوونلا لاق . نرلاو ةراشالاب وأ ظفللاب تركت ذ هاوس . ةب قلعتم ام كلذ ريغ وأ هتسوبع وأ هتفالطو

 بسفي نم ضعب وأ معلا یعدب نم ضعب لاق مملو ةك اهريغو فين املا ىف ءارقذلا نم يك كلذ ىف ضي رمّدلا لمعتسب

 لآن « انيلع بوثي هلا « انيفامي هللا : هركذ دنع محلوق هنمو « هب دارملا عماسلا مفي ام كلذ وحن وأ حالصلا ىلا

 دوبشملا ثيدحلاب صخشلا ةبيغ ايف طرتدي ال اهنإ : لاق نم كسع و . ةييذلا نم كلذ لكف « كلذ وحنو ةمالسلا تا

 كركذ : لاق . لعأ هلوسرو هقا : اولات ؟ ةبيغلا ام نوردتأ » هعفر ة رب ره ىفأ نع ننسلا با أو لم هجرخأ ىذلا

 نكي ل ناو < هتبتغا دقف لوقت ام كرخا ىف ناك نا : لات ؟ لوفأ ام ىخأ ىف ناك نا تيأرفأ : لاق . ههركي اع كاعأ

 نأ لص لدف صخكلا ةبيخب كلذ ديقي ملف , كلام دنع هقا دبع نب بلطملا نع لسرم دهاش هلو « هتچ دقف لوقت ام هيف

 مرج كاذبو  ابقاقتشال ةاعارم ةبيغلاب ابصاصتخا حجدالاو « هروضح ىف وأ هتبيغ ىف كلذ لوقي نأ نيب قرف ال

 ىف ىريشقلا رصل وبأو یرشخرلا هديف اذاكو . بيغلا روظب ههركب اع ءرملا ركذ ةبيغلا : نيتلا نبا لاق . ةغللا لهأ

 لسالاب یناه انک (۱)



 بدالا باتك - ۷۸ 1۷۰

 نأ ةبيغلا : لاق یامرکلا مرخآ نم ءاملعلا نم دحاو ريغو ىرذنملاو ةپيغلا ىف درفم هل هرج ىف سيخ نباو ريسفتلا

 نم مالکو . كلذاك ةينلا عم ةراشالاو ةيانکلا کحو : لاق . اةدص ناكو همم ول ههركي اع ناسنالا فاخ ملكات

 امتفص نايبل قيس ثيدحلاو هر رباج نب مياس ثبدح ین عقو دقو . كلذ ىف دیقلا ىلع لوح مهنم قلطا

 یووثلا لاقف اپنکح امأو « مشلاو بسلا ىف لخاد هلال مارح رکذ ا ةبجاوملا ممن . املع ركذ ىلع اهمساب نتکاو
 اعبت « ةضورلا » ىف ركذو . كلذ ىلع ةلدالا ترهاظن دقو , نيل لا عامجاب ناتمرحم ةميقلاو ةبيغلا : « راكذالا » ىف

 نال رمابكلا نم املأ ىلع عامجالا هريس ق ىف ىطرقلا هللا دبع وأ لقنو . ةعامج هيقعتو , شاذصلا نم اهنأ یمفارا

 الا رئافصلا نم اهنأب حرص نم دأ مل ىعرنالا لاقو . هيف دیدشلا ديعولا تبث اع امال اماه قداص ةريبكلا دح

 نف « ليصفتلا نم لقأ الف عامجالا تبثي ملذاو . رئابكلا نم اهنأب مهضعب حرصو . لازغلاو ٠ ةدعلا بحاص
 فلتخم اذهو , هرکی ام صخشلاركذ ابطباض : اولاق دقو . الثم ةلاحلا لوبحب باتغا نكسيل املاعوأ هللاياو باتا .

 ةبيغلا ميرحت ىلع ةلادلا ثيداحالا نم ىوونلا ركذو . مرح لس لا یذآر كلذ ةيذات دتشب دقو هيف لاقي ام فالتخاب
 نم : تلق ؛ مثرودصو مبهوجو ای:نوشمخم ساع نم رافظأ ممل موقب تدم ىب جرع امل » هعفر سنأ ثيدح

 نع دهاش هلو . دواد وبأ هجرخآ « میضارعا ىف نوعقيو سانلا مو نولك اب نيذلا ءالؤه : لاق ؟ ليربجاي ءالؤه

 هجرخآ « قح ريغب لسلا ضرع ىف ةلاطتسالا ابرلا برأ نم نا » هعفر دیز نب ديعس ثيدحو ؛ دمحأ دنع سابع نا

 نمو ؛ ةا ثيدج نم ىلعي فأ دنعو « ةريره نآ ثيدح نم ايندلا ىبأ ناو راربلا دنع دهاش هلو « دواد وبأ

 هلك ایف « ايح هتلك أ اک اتیم هلكهل لاقيف ةمايقأا موي هل برف ابندلا ىف هبخآ محل لكأ نم » هعفد ةريره نآ ثيدح
 بايتغا نم ارش ةمقل دحأ مقتلا ام » لاَ دوعسم نبأ نع « درفملا بدالا » قو . نسح هدنس « حیصی و حلكيو

 لاق الجر ناو » ان زلا ىف هجرو وعام ةصق ىف ةررهنآ تیدح نم نابح نبا هحمصو اضيأ هبفو « ثيدحلا « نمؤم
 ةفيج نم الك ب ىنلا ام لاقف ٠ بلکسا مجر مجر ىتح هسفن عدب لف د ههلع هبا تس ىذلا اذه ىلا رظنا هيحاصل
 ىف یراخبلاو دمحأ جرخأو < ةفيجلا هذه لك | نم دشآ لجرلا اذه ضرع نم اهتلن اف تيم را - رانا اذه
 نيذلا حيد هذه جملي ىنلا لاقف ةئكنم حد تجابف . ؛ مب ىنأ عم انک د لاق واج نع نسح دنسب « درفلا بدالا »

 قح ریغب اهضمب ىف هدییقت نکل « رتابکلا نم ةبيغلا نأ ىلع لدي كيداحالا هذه ىف دیعولا اذمو « نينمؤملا نوباتْغي

 نيربق ىلع مب ىنلا مد لاق سابع نبا ثيدح فنصملا رکذ مث . هيف امب ءرملا ركذاهنأ ررقت ال قح ةبيغلا جرخم دق
 : نيتلا نا لاق  ةميلاب یشع هيف لب ةبيغلا ركذ هيف سیل و ؛ ةرابطلا بانک ىف هحرش مدقت دقو . ثيدحلا « نابذمی

 ةبيغلا : یتامرکسلا لاقو . بيغلا ربظب هيف لوقملا ههركي ام ركذ اممنيب عماجلا نال ةمیفلا ركذو ةبيغلاب مجرت اما

 نأ وهو ۰ ةميقلا روص ضعب ىف دجوت دق ةبيغلا : تلق . همغل هنع لقن ام هنع لوقنملا عمس ول هنآل ةميألا نم عوت
 یناک هربق ىف بذعي ناك ىذلا ةصق نوكست نأ لمتحیف ؛ داسفالا كلذب ادصات هژوسپ اع هيف ا؟ هتبيغ ىف هركسذي

 «درفملابدالا» ف وه هجرخأ اموهو « اعرض ةبيغلا ظفلب هقرط ضمج ىف درو ام ىلا راشأ نوكي نأ لمتح و . كلذك
 ناکسف امهدحأ امأ هيف لاقو بابلا ثيدح وحن هيف ركذف  نيربق ىلع ىتأف یب ىنلا عم انك» لاق رباج ثيدج نم

 امهنا:لاقف نيريقب علي ىنلا ىم » لاق ةركب نیا نع حيحص دانساب ىناربطلاو دحأ جرخا و . ثيدحلا « سانلا پاتف

 ةهمعلا ةن ىف (۲) هلصأب ساب ۱



 تب دما 1۰۵۳ - (٩۰۵ ۱ ١/4

 تیدح نم اضيأ یارطلاو دحالو . لوبلاو ةبيغلا ىف الإ نابذمی امو  هيفو ب یبو ريبك ىف نابذعي امو ؛ نابذعي

 «ةجطر ةدب رج اعد م ناذلا موم لک ۳ ناک اذه نآ : لامز هح اص بذعإ رق ىلع ص & ىثلا نأ 0 ةيايش نب لعب

 دهاش هلو یار طلا هجرخأو . هلثم ديج دنس سارع نا نع یسلایطلا دواد ىبالو . نوقثوم ها ورو , ثيدحلا

 داعا رهاظاا و 0 ةبيغلاو ةمرثلا ىلع قدمو ساناا مر لكأو ۰ ريا ف ىرإطلا رف ەچ یآ درع ةمامأ ىبأ نع

 ةرارطلا بانک ىف اهضاو كلذ نامي مدقت و , ددعتلا لمث#و < ةضولا

 “Co راصنألا 7 ريخ » مللي ىذا لوف تسيساب ج ¥

3 ۰ ۰ 5 4 

 لاق » لاق ”ىدءاسلا ديسأ ىلأ نع ةمل يبأ نع دان زا ىلأ نع "نایفس انثدح ةصيبق ازم - ۳

 بالا ف مق دقو <« یدعاسلا درسا ىنأ ثا دح لوأ همش رکذ (راصتالا رود ري 2 ىنلا لوق باب) هلوق

 كلذ نوه ركي ماع لضفملا نأ نم ذخأ نإ الإ الصأ ةيمضلا نم سيل اذه نال « لاكشإ انه ةجرقلا هذه داربإ قو همای
 ام امأف ۳ یعرش مح هيلع بترتي مل اذا رجرلا لح نوگب و « هرکب ام كاخآ كركذ « هلوق موم نم كلذ ینثتسیف ۱

 نايب نم ةحيصنلا دصقل رک ام كلذ ىف لدي و « هنع ثدحم ا ههرک ولو ةبيغلا ف لخدب الف یعرش عح هيلع بترتي

 هسلاو « أس اک ةمرح لا ةبيغلا ىف كلذ نم هركي امب هرکذ لخدب الف« ام مآ ىف ةب رتغي وأ دلقي نأ یخ نم طلغ
 نمل سانلا نيب ةلضافملا زاوج ىلع ليلد ديسأ ىبأ ثيدح ىف : نيتلا نبا لاقو . اذه بقع فاصملا هب مجرت ام ريشي

 سانلا ليز 22 هيمأ لئةم.ف ؛ لضفلا ىف هنچ رذي قحاي ال نمو لضافلا لضف ىلع هونيل مهلا وحأب املاع ن وكي

 ةبيغإ كلذ سيل و ؛ مهزانم

 بی رو داسفلا لهأ بايغا نم "زوجیام پاپ - 4
۳ 
 نأ ريب“ زلا نب ورع تمم ریکنلا نا تمم ةنييع نا ان ربخأ لضفلا نب هَ دص او - 6 ا

 ةريشملا وخأ "ساب هل اون ذا : لاقف ¢ کب هلل لوسر لع لجر ”نذأتسا 2 تلاق هناريخأ اع 1 "یضر ةشباع

 ىأ : لاق ٠ مالكلا 4 ”تنلأ م تاق ىذا تاق هللا لوسراب تلف . مالكلا 4 نالأ لخد امف ٠ ةريشملا نا وأ

 « هشحف ءافنا  سانلا ”هع5و وأ  سانلا هكر نم ساغلا رش نإ « ةشئاع
 مدقت دقو « ةدهشعلا وخآ سلب » هلوق ىف ةشئاع ثيدح هيف ركذ ( داسفلا لهأ بايتغا نم زوجي ام باب ) ِهلوق

 رذحيل ةحيصأ وه امتإو ‹ ةبيغ كلذ نم عقوام نوک ى نون دقو  ادحاف مع ىنلا نكي مل باب » ىف ابیرق هحرش

 نكلو « انسح ناکا كلذي هيف لوقلا هجا و ولد « لب هقاخ نسم كلذب هيف لوقملا هجارب مل امل و ؛ عماسلا

 ةمومذملا ةبيغلا لوانقب مل ناو هيف ةدوجوم ةيضلا ةءروص نأ دارملا نأ باوجلاو . ةرجاوم نود دصقلا لصح

 . ىعرشلا اهفي رعت كلذ ناك ركذ ام هنم یتسا اذاو « ىوغللا وه الوأ روكذملا ةيبغلا فيرعت نأ هتياغو « طرش

 هنم طو . هتديغ ىف هركذ اه هترجاوم هلرثا لولعتلاك مالك فانتا « یانلا رش نا , ثيدحلا ىف هلوقو



 بدآلا باتك بو 1۷
 تست سگ

 ىف ةبيغلا حابت : ءالعلا لاق « ةهومذملا ةبيغلا نم ةئارو نم كلذ نم هنع ركذب ام نوكي ال رثلاو تغفل اب رهاجلا نأ

 + رگنلا رييغت ىلع ةناعتسالاو ٠ لظنلاك : اهب هيلا لوصولا ىلا اقيرط نيمتي ثبح عرش حيح ضرغ لك
 ةماع ةالو هل نم مالعاو , دوبكلاو ةاورلا جرج هيف لعاب و « رشلا نم ريذحتلاو « ك احاو ؛ هاتفتسالاو

 ىلا ددرپ ابقفتم یأر نم انکو , دوقعلا نم دقع وأ حاكن ىف ةراشتسالا بارجو ۰ هدي تحن وه نم ةريس#

 نم مهتديغ زوم نمو. ةب ءادتقالا هيلع فاخو قساف وأ عدتبم
 لخد امو ۰ ةعدبلا وأ لظلا وأ قسفلاب رهاجب

 لعأ تاد « اضیآ ىنثئسيف « سائلا ركذ نم زوج ام باب » ىف هلیصفت مدقت ام ةبيفبسیلو ةبيغلا طباض ىف

 رئابكلا نم بیا باپ - ۱ ٩

 نبا نع هاجم نع روصنم نع نحرا دبع وبآ دی نب ةديبع انربخأ مالس "نبا شرم - ۰

 : لاقف « اهروبق ف تابذمي نيئاسنا "توص ممسف ؛ ةنيدلا ناطيح ضعب نم عير يلا رخ » لاق سابع

 . ةميعلاب یشع رخآلا ناكو « لوبلا نم يمال اهّدحأ ناك: ريبكل هنإو « ةريک ىف ناب نمي امو « ناب ذم

 لمل : لاقف ءاذه ربق ىف ةرسكو اذه ربق ىف ةرسك لم - نیت وأ - نیت رک اهرسكف ةديرج اعد مث

 « اسب ملام امهنع "فني

 ىف سابم نبا ثيدح هيف ركذ .هدحو رذ ىبأ ةباور نم « باب » ظفل طقس ( رئابكللا نم ةميقلا باب ) لوق
 دقو« ةرابطلا بانك ىف هيف لوقلا مدقت دقو « ريبكل هناو , هقايس ىف هلوقل «ةب مجرت ايف رهاظ وهو « ئيريقلا ةصق

 : ( ةقيطل ) ۰ « ةميألاب مهني یشج و ةناسلب سانلا ىذؤي رخآلا ناكو » ظفلب ةريره ىبأ ثيدح نم نابح نبا حح

 ةمايقلا موي هيف ىضقب ام لوأو ؛ ةرخآلا ةمدقم خزربلا نأ یهو <« ةيسانم نيتلصخلا نيت اه نيب عمجلل میشم ىدأ

 ةبيغاا ءامدلا حاتفمو ثبخلاو ثدملا نم ربطتلا ةالصلا حاتفمو ٠ ءامدلا دابعلا قوقح نمو ةالملا هلا قوقح نم

 ءامدلا امبسب كفسب ىلا نتفلا رشنب ةمبالاب سانلا نيب ىعسلاو

 : ىلامت هوقو . ةمهمنلا نم هرکی ام ساپ - ۵۰

 دحاو بییو لی و مه( ةزُ ترم لکل ليو . می هاشم زامه )

 ةفيذح' عم انك : لاق ماه نع» مهار نع روصنم نع نايفس ایرج مه و شو د 5.65

 « تاق ةبجلا لخديال : لوقب "یا تسس : ین لاقف ٠ نابع ىلإ ثيدحلا "مقرب الجر نإ : 4 ليقف

 ناك اذا زومب داسفالا ةبج ىلع لوقنملا لوقلا ضمب ىلا ةجرنلا هذه, راشأ ةنأك( ةمينلا نم هركي ام باب ) هلو

 ( ميمنب ہاشم زامه : ىلاعت هلوقو) هلوق . مرضي ام لقنو راغ کا دالب ف سسجتلا زوحي اك« الثم ارفاک هيف لوقما

 ليد ) هلوق . ةكرحلاو سمحلا ةميألا لصأو « ةءاشولاب ثيدحلا راهظإ مئلاو ۰ هایتغا ناسنالا زمه بغارلا لاق

 « ةدحوم اهدمب ةيناتحتلا نوکسو ةلمهملا نيملا رسكب رثكالل اذك ( دحاو بيعيو ریو زمهي « ةرمل ةزمه لكل

 رثكي ىذلا ةزمحلاو 0 افيحصت هنظأو ةانثم مش ةنک اس ةمجعم نينب بانغيو یمککلا ةياود ىف عقور
 رمل ! هنم



 عاب# ۳ ۰۵ = %0 تبدطا

 ليفو « افقلا ىف زمملاو هجولا ىف بسلا رمللا نأ نيتلا نبا لقاو . بيامملا عبقت زملا و , ةزمللا اذكتحو

 ضارعالا نم رسكلا رسكلاب دارملا نال دحاو ینمع امه اذه لعف , نعاعلا زمللاو رسكلا رمملا ليقو ٠ سکملاب

 نيدملاب زمحلا : لاق رج نیا نع قييولا دن-أر ء رسكلاو مضلا ريلبو نمي ميه ىف ىكحو . اف نمطلا نمظل ابو

 « ىمخنلا وه ميهارباو  رمتعلا نا وه روصنمو « ىروللا وه ( نایفس ) هلوق . ناسللاب رمللاو ؛ دیلاو قدشلاو
 نآ وه نايثءو , همسا ىلع فقأ ۸ ( ثيدحلا عفري الجر نا ) هلو . نويفرك هلك دنسلار « ثراحلا نبا وه مامهو

 ميهاربا نع شعالا ةياور نم لسمو «ةفيذح هل لاقف » لمتسلا ةباور ىف (ةفيذ> لاقف) هلق .نینمزلا ريمأ نافع -
 فاقب ( تاتق ) هلق . هرئاظن ىف اك ةلهو لوأ ىف ىأ ( ةنجلا لعدم ال هلوق . « هعمسي نأ هدارأو ةفيذ لاقف د

 « لس دئغ ةفيذح نع لثاو ىبأ ةياور ىف « مامت ر ظفلب عقوو « مافلا ره ىرخأ ةانثم فلالا دعبو ةليقث ةانثمو

 لقني مث هب عي ال ثيح نم عمستی ىذلا تانقلاو ابلقنيف ةصقلا رضحي ىذلا ماثلا نأ مافلاو تاتةلا نيب قرفلا ليقو

 هنع لقن ام هنع مث نج نظي الو هل مث نم قدصب ال نأ ةميم هيلا تلمح نمل ىغبني : هصخلم ام ىلارغلا لاق . هعمس ام

 ماا ىهن ام هسفنل ىضريال ناو رجزني مل نا هضغبي نأ هلمف هل حبقب و هاهنب نأو هل ركذ ام قيقحت نع تیپ الو

 وأ ةبحتسم ىبف الإو ةيعرسش ةحاصم لقنلا ىف نكي مل اذا هاك اذهو : یرونلا لاق « امان ريصيف ماقلا ىلع وه ميف هنع

 ةيالو هل نم وأ مامالا ريخأ نم اذكو ٠ هنم هرذ الظ اصخش ىذؤي نأ ديرب هنأ صخش نم علطا نك ءةبجاو
 الو « هيف لوقملا ىلا لوقلا لقن لصالا ىف ةميفلا : هصخلم ام ىلارغلا لاتر , كلذ نم حنم الف الثم هبئان ةريسب

 ءاوسو ءامهريغ وأ هيلا لوقنلا وأ هنع لوقنلا ههرك ءاوس هفدک هركي ام فک ارطباض لب كلذب ال صاصتخا
 ىف فلتخاو . ةميم ناك ىئفأف هلام ني اصخش ىأر ول ىتح , ال مآ ابيع ناک ءاوسو ؛ المف مأ الوق لوقنلا ناك

 نال كلذو ءايبجو اصوصخو اموع امه نأو « رياغتلا حجارلاو : ناةدحتم وأ ناتر اغتم امه له ةميقلا و ةبيغلا

 اع هتبيغ ىف هرکذ ةبيغلاو ٠ هلع ريغب مأ هلمب ناك ءاو- هاضر ريذب داسفالا ةبج ىلع هریفآ صخشلا لاح لقن ةمينلا
 ؛هیف لوقملا ةبيغىف اهتوكب ةبيفلا تزاتمأو , ةبرؤلا ىف كلذ طرتك الو ءدا_فالا دصتب ةميغلا تزاتماف « هيضرب ال

 لعأ هقاو « ابئاغ هيف لوقملا نوكي نأ ةبيغلا ف طرتشب نم ءاململا نمو .: كلذ ادع امف اتكرتشاو

 ( رولا لوق اوبنتجاو )ل ىلاعت هللا لوق بیس - 13

 بلا نع ةريره ی نع » هی نع ”ىربقملا نع بئذ ىبأ نبا اند نوب نب دحأ او - ۷

 : دحآ لاق ۰ « هبارشو ٌةمامط عدت نأ ةجاح ف سیف لج لاو هب لاو روا "لوف مد مل نم : لاق هلي
 .دانسإ لجر ىنمبفأ

 نع الئام هلوکل كلذ هل ليق « بذکلا رورلا :بغارلا لاق ( زلا لوق !وبنتجاو لاعت هقا لوق باب ) هلوق

 نم معأ ناك امل ةمملاب لوقنلا لوقلا نأ ىلا ةراشالا ةجرتلا ,نه عقوم ناكو . لیلا ىازلا حتفب روزلاو « قلا

 بسن سنوي نب هلل دبع نب دحآ وه ( سنوي نب دمحأ انئدح ) هلو . حبق هيف بذكلات اذنك وأ اقدص نوکی نأ

 نااو دنسل اب باذ یآ نبا نع ناب] نآ ی مدآ نع هچرخآ مایصلا لئاوأ ف بابلا ثيدحح مدت دقو ؛ هدج ىلا

 ىوابلا جدا © ۱۰ E -م



(V€بدالا باتك ۷۸ تن  

 ال هنأ ینعلاو .روکذلا سن وب ناوه دمحأ « هدانسا لجد ىنميفأ دمحأ لاتو هرخآ ىف انه هلوقو : كانه هحرش مدقتو
 وبا فلاخ دقو « سلجلا ىف هعم ناك لجر هايا همرفأف هخرش لفل نم هدانا نقيقي مل بئذ نا نا نم ثيدحلا عم
 نم هدانسا تدبف دحأ لاق » هرخآ ىف لاق نکل اذه سن و نب دمحأ نعروكذملا ثيدحلا جرخأف ىراخبلا ةءياور دواد

 نع كي رش نب هاربا نع ىلصامسالا هجرخأ !ذكهو «هيخا نبا ءارأ هبنج ىلا لجر ثيدحلا ىنموفاو « بئذ ىبأ نبا
 م لو همش نم دعا 4هیف نلا نآ هتباور ىض:ةم ناف  یراخما هرک ذام س ع اذهو « سا و نب دجآ

 . نيوجولا ىلع هب ثدح سنوي نب دمحأ نأ ىلع لمحرف ‹ كب رش نب ميهارباو دواد وبا لاق اب فالخم هنم دانسالا

 هتدس طفا هچورو « هدانسز لچر یرکذف دانسالا اذه تنس كك ىأ ىنميفأ لاق : لاف انه نام ركسلا ط.خو

 همم ال ةنآ دارا لب « كلذک سيار « كلذ دعب لجرلا نم هل عقد يكن نار داذسالا ناسا سنوي ن.دمحأ ىلا

 0 نا نف دواد نا ةياوو لع امأو 5 دانسالا نف ىراخبيلا ةياور لع امأ هظفا ضءب هنع ین بذ نأ غ نآ نم

 لو عقاولاب رخآ 4و ثيدحتلا یدصت و كلذ لعب ناک الف : همیفأف م هءلغ یخ اع همرقتسا هناکن هنگ لجرلا ناكو

 اب اب كلذ بطخا دقصو ؛ نيث دولا نم ريث هکر كلذ لدم عقر دو و ٠ ٠ ناب ریء+ باذ نآ نبا نع هدو نأ زتس

 : ىناهركسلا لاق مث . بئذ یآ نبا بنج ىلا ىأ « هبنچ لا عر فاو هلرف ىلا رظناو , ةافکلا » بادک ق

 نیما . ها یموفآ ءريغ رخآ لجر رأ بذ ىبأ نبا هخیش حدم ض_غلاو هءاء لدی نيونثلاو ميظع لجد دارأو 0

 هما نع یک رآ لجر «ذع ربع “ل ىف اإ هنأ هيف ىذلا لب « لجر كرف در٤ نم 1 يذاا لج رژ میم هنأ

 ةههذملا ن هر دبع نب دمع وه بئذ ىبأ ناو : عاق . ةضءةي ام قايسلا ف سولف هخيش حدم امأو ادع

 « وه امهمآ هيب أ نييعت ىلع الو روكذملا هييخأ نبا مسا ىلع فقأ لو ؛ تولاطو ةريفملا ناوخأ هل ناكو ء صيوزغلا
 ىلا روا بهذ.و « فاسلا ضعب بهذ هلاو « رطفم وهف هموص ىف باتغا نم نأ ثيدحلا رهاظ : نيثلا نبا لاق

 : تلق . رطفلا مح ف ةنأدكف هموص رجأب هل قيال امث] نأو رئابكلا نم ةييغلا نأ ثيدحلا ینمد نكل « هفالخ

 حلا نكلو « لإ لاو هب لمعلاو دوزلا لوق هيف امنو : هيف ةريذلل ركذ ال بالا ثيدح نآل ةشقانم همالک فو

 a معراج ولا ها وقو . ملعأ هقلاو هيلا داشأ ام كلذ لک ق ليوأتلاو

 نیپج وا ىذ ىف ليقأم بيسي - ۲
 هللا یضر ةريرغ ىبأ نع و حل اص وبأ ات دح ”شمعألا انثّدح ىبأ اذث لح صفح نب رم شم بس 64*14

 رهجوب ءالؤه ىتأي ىذلا « نیهجولا اذ هللا دنع ةمايقلا موب سانلا رارش نم "دمت : كي ىنلا لاق : لاق هنع

 « هجوب ءالؤهو
 هلوق ۰ مالا روص ةلج نم وهو هريسفت هيفو ةر ره نآ ثيدح هيف دروأ ( نیرجولا ىذ ىف لیف ام باب ) هلوق

 یآ قیررط نم یذمرقل هه وخ او ء عمجلا ةغيصب « دارش » ینییمشکلا ةءار_  مقو اذك ( سانلا رارش نم دج )

 ىبأ نم» ماقعقلا نب ةراع ,قيرلا» نم بقاثملا لئاوأ ىف مدقت دقو « سانلا رش نم نأ » ظفاب ش در ۱ نع ةب واعم

 . نع باپش نبا ةياور نمو هجرولا اذه نم لسم هجرخأو « سانلا رش نودجت » ظفلب ةريره ىبأ نع هنع ةعرز

 ةع نب نايف ةيارر ن ء دراد وآ «چرآو < نج ولا اذ سائلا رش نم نوسج ر ظفلب هنع بوبا نإ دیمس
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 نم نا و دان زلا ۹ نع كلام اور نم لسلو « نیپجولا وذ نمانلا رش نم » ظفلب هنع جرعالا نع دانرلا نا نع
 « نيوجولا وذ سانلا رث نا و ظفلب هنع كلام ن كارع قبرط نم ماك-حالا ىف ىنآيسو « نيوجولا اذ سانلا رش
 نم ه أمف ىلا ةاورلا ىلع ةلرحم « سانلا رش » ايف ىا تاياورلاو : ةبرافتم ظافلالا هذعو ؛ اضيأ لسم دنع وهو
 ةغل فا الا ةدايز « سانا رشآ م ةاورو ؛ كلذ ىف ةذلابم سانلا رش نم وأ ساذلا رد هن وكب هفصوو « سانلا رش

 نم سانلاب دارلا نوكي نأ لمتح و  الامعتسا لفأ فاالاب ىذلا نكل و ىنمب رشأو رشو ديخأو ريخ لاقي رش ف
 ىلع عالطالا نم کتی الف ارهاظ ىرخالل ةيناجم اعم: لك ناف « ةصاخ نیتداضعاا نيتفئاطلا نم ركذ
 وهف هءومع ىلع سانلا لح ىلوألاو ؛ مولك مرش ووف مرارسآ ىلع علطيل نيقيرفلا هعاد نم ركذ اب الإ اهرارسأ
 وذ هللا قاخ رش نم» ظفلب شمعالا نع بارش ىبأ قيرط نم ىليعامسالا ةيارر ىف عقو دقو « مذلا ىف غلبا
 « بذکلاب و لظابل اب قلمتم وه ذا « قفانملا لاح هلاح نال ساناا رش نيوجولا وذ ناك ا : ىلعرقلا لاق « نيبجولا
 « اهدضل فلاخعو ام هنأ اهل ریظیف . ايضريامب ةفئاط لک یاب یذلا وه : ىوونلا لاتو ٠ سانلا نيب داسفلل لدم
 نم اماف ' لاق . ةمرحم ةنهادم یهو : نيتفئاطلارارسأ لع عالطالا ىلع لیګ و عادخو بذک ضع ر قافت هعبنصو

 اهلمغ ةع اط لكس نیزب نم مومذلا نأ امهٍب قرفلا : هريغ لاتو . دوم وهف نيتفئاطلا نيب حالصالا كلذب دصقي
 رذتعب و یرخالا حالص هيف مالكب ةفئاط لكل یت اب نأ دومحم او « ىرخالا دنع ةفئاط لک مذيو ىرخالا دنع هحبقيو
 نم ىليءامسالا ةياور ةقرفتلا هذه ديوي و . حيبقلا رثسيد ليلا نم هنکمآ ام هيلا لقنيو « ىرخالا نع ةدحاو لكل
 لع هلمح : رياا دبع نا لاقو « ءالؤه ردع ءالؤهو ءالؤه تیدح ءالّوه تاپ یذلا » شعالا نع ريم نبا قيرط

 هنأ مهمهويو ةناكتساو اعوشخ سانلا یریف هلممپ قاري نم هب دارملا نأ ىلع موق هلوأتو « ىلوأ وهو ةعاج هرهاظ
 ىف لغاد هناف هردص ىلع ثيدحلا قرصتقا ول لمتحم اذهو : لاق . كلذ فالخ نطابلا ف وهو هوم ركي ىح هللا یشخم
 دقو : تلق « هجوب ءالوهو هجوب ءالؤه ىتأي» هل وق یهو ليوأتلا اذه درت ثيدحلا ةيقب نکسا . نیرجولا ىذ قلطم
 دنع هناف « هرصتخا ىوارلا نأ لع تاباورلا ةيقب تلد نکا , ثيدحلا ردص ىلع ىذمرتلا ةاور ىف رصنقا

 درت ىلا ىف اإ ترشأ ىنلا ريمت نبا ةاورو ؛ هما شيعالا ةياور نم انه تبث دقو ‹ شععالا ةياور نم ىذمرتلا

 ىذل ىغبني الد ظفاب ةر ره ىلأ نع رخآ هجو نم هدرفلا بدالا: ىف یراخپلا ءاور دقو « اي رص روكذملا ليوأتلا

 نابجو هل ناک نم : م هللا لوسر لاقد لاق رساي نب راع ثيدح نم دوادوبأ جرخأو .« انيمأ نوكي نأ نيبجولا
 لوانتپ اذهو « ظفللا اذ ربلا دبع نا هجرخآ سنآ نع بايلا قو« دان نم ناناسل ةمايقلا موي هل ناك ايندلا ف
 لعأ هللاو : سانلا نم ني-ةمئاط نيب ددرتإ نم رف هناف بايلا ثیدح فال هركذ نع ربا دبع نا هاکح ینا

 هيف لاقي اب هبحاص ربخآ نم اپ - ۳
 فا "یر ٍومسم نا نع لفاو ىأ نع شهلا نع "نایفس وا فاسو نب رر اش سم ۹

 "لوسر تیتأف « ها هج واذپم "دم دارآ ام هللاو : راصنألا و ل لاقف « ةيسن 5 هلا لوسر مسق » لاق هيو

 « ربصف اذه نم رثك أب ىذوأ دقا « موم هللا محر : لاقو هبجو رعمقف 2ا ل نا
 دصق نم رابخالا ةلقن نم مومذملا نأ ىلإ ةراشالا تمدؤ# دق ( هيف لاقي ام, هبحاص ربخأ نم باب ) هلوق



 بدآلا ټاتګ وسم , ش ۷٦

 قي رطف « نيبابلا نيب قرفی نم لسفو + الف ىذالا بنتجيو قدصلا ىرحتيو ةحيصنلا دصقي نم امأو « داسفالا

 نبا ثيدح هيف ركفؤ : كلذ نع كاسمإلا حابإ الام كلذ نم حابي ام لع فوقولا مدع ىشخي نمل كلذ ىف ةمالسلا
 باب د ىف قوتسم هحرش قانو هللا هچو اهب دیرآ ام ةمسق هذه د لئاقلا لوقب ر ىلا هرابخ] ىف دوعسم

 ؛ بضغلا نزرع هفت یآ ةديملا نیل اب همج و رممتف ةءاورلا نم ق هاوفو . یامت هللا ءاش نإ « یذالا ىلع ريصلا

 هجو ىلع لقنلا زاوج نایب ةمجرتل اب ىراخبلا داراو ۰ ةرفلا نول هنول راص ئأ ةمجملا نيغلاب رغمتف ىنيمهكلاو
 ,ريصو منه لح مث < هنع لوقنملا لوق نم بضخ لب : لقن ام هقن دومسم نبا ىلع ركني | جل ینلا نوكل , ةحيصنلا
 NT ( هدتقا مادهف إ) لاعت هلوقل الاثتماو مالسلا هيلع ىسومب .استثا ءاذآ ىلع

 نع ةدرب ىلأ نب هللا دبع نب لير انثدح ءايركز نب ليعامس] ايثدح حاصلا ن ر اش - ۰

 متكلهأ : ان« ةجدلا ىف هیرطب و لج ىلع یی الج لی بلا حمس : لاق یسوم یا نع » درب ىبأ
 ۱ ۱ « لجرلا رهظ - ممطق 38

 کو الجر نا » هيبأ نع ةركب ىنأ نب نمح لا دبع نع ردلاخ نع ةبمش ان دح "مدآ شرم - 0١

 نإ -ارارس هلوقي  كبحاص ”قدع "تمطق « كو : لب وبلا لاقف ءاريخ ٌلجر هيلع ىنأف یبلا دنع

 ىزي الو « هبيسح هللاو« كلاذك هنأ ىرت ناك نإ ءاذكو اذك بس : لملف ا ال دام < ده ناك

 « كلبو د دلاخ نع "بیو لاق . « ادحآ هللا لع
 نم لک حدم ىأ ةحداملاو فلكستلا حدقلاو « غلابلا یا حدلا نم لع انت وه ( حداقلا نم هرکی ام باب ) هلوق

 وأ نيبناجلا نم نوکی نأ نم معآ هنال ربخلا هيلع لدب اب ضخيب مجرت ةنأكو : رخالا نیمخشلا
 , دحاو بناج نم

 دروآ « دلا ىف باتطالا نم هرکی امد تادامتلا ىف هل مجرت دقو « هرهاظ ىلع هيف لعافتلا لمح ديرب ال نا لمحو

 ىلع ناخيشلا قفتا ام ثيدحلا اذهو « حابصلا نب دم رفعج وبأ انادح و لاقف هنع لسم هجرخأو , هنیعب ثيدحلا

 لیلق وهو هدانسا الو هنتم ف فرصتي لو نيعض وم ق هنتمو هدنسب یراخیلا هركذ امو ٠ دحاو خيش نع هحيرخت

 : هنع هيبأ نع هجرخآ نأ دعب دمحأ نب هقا ديه لاتو « حابصلا نب دم نع هدنسم ىف دحا هجرخأ دقو < هب تک ىف

 نركسو ةمجملا مضي ىتاقلخلا وه هخيش ایرکز نب ليعامساو « هركذف حابصلا نب دحح نم انآ هتعس و هللا دبع لا

 ةلاور ىف طرب نع هلوقو ؛ هيف هخيش وهو هدج ةينك لثم ةدرب ابآ ىنكي ءارو ةدحوع ةديرب و « فاق اهدمب مالا

 جرخأ نكل و ءاحيرض امبمسا ىلع فقأ مل ( لجر ىلع ىنثي الجر لي ینلا عمس) هلي . « ديرب انثدح » ليعامسالا
 .یکذف « یدیپ کب لود ذخأ و لاق ىلسألا عردألا نإ نجح ثيدح نم « درفلا بدالا » ىف ىراخيلاو دحأ 1



 1۲۷ ٩۰1 - ۱۰۹۰ ثيدمحلا

 هعمسن ال تکسا : لاقف , | ریو هيلع ید اف ؟ اذه نم ىل لاقف « ىلصإ لجر اذاف دجساا لخدف د هيف لاق اثادح

 لهأ نسحأ نم وهو نالف اذم» 4 ىرخأ قو ءاذهو اذهو نالف اذه هقا لوسر اي تاقف : 4 ةباوز قو « جلبت

 نداجشلا وذ هللا دبع وه نوكي نأ هبشي نجح هيلع ىنثأ ىذلاو ٠ ثردحلا ۾ ةئردملا لها رثكأ نم وأ « ةالص ةئيدملا

 ءارطالا نم ةلمهملا ءاطاابو هلوأ مضب ( ةيرطب و ) هلوق ٠ كلذ برقيام ةباحصلا ىف ةتجرت ىف تركذ دقف ,یزلا

 رسکب ( ةحدملا ف ) هلوق . هدعإ ىذلا ثيدحلا ف كلذ نم عقو ام نایب ق درو امرك ذأ و ؛, حاملا ىف ةغلابملا وهو

 ةدابزو ميلا حتفب « هحدم قر یرخآ قو , ءاه الب ملل حتفب , حدملا گو تادایشا ىف تضم ةخمل قو ۰ ميلا

 « ملل اذكو « كدلاب هيف اذک ( لجرلا رپظ  متهطقوأ  متكلهأ دقا ) هلوق . دمتملا وه لرالاو ريمضلا
 نم نآل كالما امهتم لكب دارملاو , ىنممب امهو « كبحاص قنع یمطف » ظفلب هدب ىذلا ةركب ىفأ ثيدح ىف یتأپسو

 هتياود ىف ملم ةب حرصو هاهنا وه ( دلا نع ) هلوق ۰ ىناثلا ثيدحلا . كلبي هربظ عطقي نمو لقي هقنع عطقب
 : لاقف » ردنغ ةاور فو ( اريخ لجر هيلع یف لپ ىنلا دنع ركذ الجر نا ) هلوق . ةيعش نه ردنغ قب رط نم

 (كعو) هلوق .ىتأ يس ال ةالصلا ىنعي هلما « اذكو اذكى هنم لضفأ لب هللا لوسر دعب لجر نم ام هللا لوسر ا

 هلوق كبحاص ینع تمطف ) هلوق . هركذأس اك خر عضوم قأق دقو ٠ باذع ةملك ل يور « عجوتو ةحر ةيلك ىه -
 تمطق « كيحاص قاع تعطق فو » تادا دلا ف تضم ىنلا ءاذحلا دلاخ نع عیدز نب ديزب ةياود ىف ( ارایم ۱

 ةياور ىف (کدحآ ناكنا) هل ۰ ثالث كلذ لات هنأ دمي اماع هبنأس ىلا بيهو ةءآود ىف نيبو + ارارم . كبحاص قنعا

 لمت و« ةدئاز میلاو دبل ىع یهو كلذ كرت ىف هل ةلبحال ىأ ( تاع ال ) لوق . « ناكنا لاقو » عیرذ نب ديزي

 عقوو نظي یا هرا مضب ( یرب ناک نا اذكرو انک بسحا لقيلف ( هلوق . ةكرخلاو ةوقلا ىأ لوحلا نم نوکی نآ"

 هیناث رکو هلوأ حتفب ( هبيسح هللاو ) هلق . بيهو ةباور يف اذ *و' كلذ ملعي ناک نا ه عیرز نب ديزي ةاود ىف' .
 ملعب ىذلا يع ىلع هيساحم ىأ بالا نم ليمف انو نوكي نأ لمشحمو < هيفاك ىأ ةدحوم ةنك اسلا ةين اتحتلا بعلو . ٠

 یعلاو « لقيلف لعاف نم لاح .طمثاا دعا و « لوقملا ةمنت نم م: یطا لاقو « ةمضا رتعا ةلج یهو « هنقمقح

 ققحنأ الو نقيتأ لقب الو « هزامب یذلا وه * 9 هرس لمي او هنم كلذ بسحب ناک نأ اذک انالف نأ بسحأ لقيلف
 لوپجمل ءانبلا ىلع فاكلا حتفب ىدخرسلاو ىلءتسملا نع رذ ی افرك ( هح أ هللا ىلع كذب الو ) هلو . كلذب اذاج

 قاذکو , لقيلف هل لوقاا الوأ بطاخلا وهو لعافلا ءانيلا ىلع فاکس ركب ¢ کپ الو د یہ شكلا ةياوو فو

 ىف ام ىلع الو دحأ ةيقاع ىلع عطفا ال ىأ ةيناّدحتلا لدب ةر < ىزأ الو ه ردنغ ةياور قو « تاياورلا کا

 کنم کب لعا هنآل هللا ىلع !دحأ اوکرت ال ىأ یهثا هانعمو ربا ظفاب كلذب .یجو , هنع ابیخم كلذ نوك-ا هريمخ

 ةياور فاتسو : كيو لدي كليو هتیاور ىف عقو ىأ ( كليو ) مدقتملا هدنسإ یی ( دلاغ نع بيهو لاق ) هلو
 لصاح : لاطب نبا لاق . كانه ةظفللا هذه حرش یاب و « كليو لجرلا لوق ىف ءاج ام باب د ق ةلوصوم بيهو

 لمماا عیض اعرف « ةلزاملا كلي هنأ هنظا بجملا حودملا ىلع نمأي مل هيف سیا اء رخآ حدم ىف طرفأ نم نأ ىلا

 نيحادملا هوجو ىف اودلحا » رخالا ثر دما ىف ءايلعلا لوأت :دللذلو : هب فصو م ىلع الاک قا ريخلا نم دایدزالا و

 ا حدم نم امأو : لاق , حذلا وه حدا : رمع لاقو « لطابلاب مم وجو ىف سانلا حد؟ نم دارملا نأ ۰ بارإلا

 .اصخلم ىبتثا . ابارت هحدام هجو ىف ثحي ملو ةبطاخناو بطخلاو ردشلا ىف جيب حدم دقف . ىهنلا ف لخدي الف هبق



۷۸ 
 بدالا پاتک - ۷۸

 ىلع هل وهو اذه اهدحآ : لاوقأ ةسمخ هيف ءاملعللو , دادقلا ثيدح نم لسم هجرخأف هيلا راشلا ثيدحلا اما
 . ابارت ةءولم هفكو عجر ابثاخ عج نمل مطوقک نامرحلا و ةا یاثلاو « ثيدحلا ىوار دادقملا هلمعتبا و هرهاظ

 نأدك حودمملاب قاعتي كلذ نأ عبارلاو . هلوق هرک نا كلذ لمعتست برعلاو ٠ بارتا كيفب 4 اولوق ثلاثلاو

 ىف بارلا وثحت دارملا سماخلاو . همس ىذلا حدلاب ىغطي الف هيلا هريصم كلذ رع ةب دم نيب هرذبيف اب ارت ذخأي

 لاب ءاطعالا هبش : لاقو یواضیبلا مزج اذه. و ۰ بارت بارتلا قوف ىذلا لک نال بلط ام هژاطعٍ حداملا هجو

 هضرع نع هناسا عطقو هنع هعفد داري نأ لمتعو : ىرطلا لاق ؛ ةنابتسالاو لیلقتلا ىف ةغلابملاو حیشرفلا ليبس لع
 دروف رع نع رثالا امأو . هب ةناهتسا هجو ىلع بارتلا ىح همصخ عفدی دق عفادلاو « خضرلا رم هيضري ام
 حدا#او اإ » ظفلب هرکذف « لوقب هب هللا لوسر تم د ةيواعم ثيدح نم ذمحأو هچام نا هچرخا اعوفم

 گایاو « هيفو الوطم « بعشلا » ىف قبلا هجرخأو « ةجرنلا ف ىراخبلا زمر ةياورلا هذه ظفل لاو « حذلا هناف

 اک ینورطت ال  هلوقب كاذ نم زوم ام ىلا هیحدام دشرآ دقف ب ینلا هب حدم ام امأو « ځذلا نم هنا حدملاو
 نم ةرئامچا ةغا ابلا ءایلعلا ظيض دقو , این الا ثيداحأ ىف هئايب مدقن دقو : ثيدحلا « مع نب یمیع ىراصنلا ترطآ

 موصعلا نع ءاج ام كلذ نم یناتسی و « اهفالخي ةعونمااو « بيرقت وا طرش امم ةزئاجلا نأب ةعونملا ةغاابملا

 « هللا دبع دبعلا معف د ورمع نبال هلوق لثم ةباحصلا ضعب ام يب ينا فصو ىلا طافاالاك ديف ىلإ جاتح ال ةناق
 ناك نأ ايس الو هحدمب حودمملا یار, دقو بذكي دق ةنأ حداملا ىف حدملا ةفآ « ءايحالا » ىف ىلارغلا لاقو كلذ ريغو

 ىف ايندلا ىلأ نباو لمب وبأ هجرخأ « برلا بدعغ قسافلا حدم اذا د همفد سفأ كيدح ىف ءاج دقف « الاظ وأ اقساق

 لقيلف » ب لات اذغو « هيلع عالطالا ىلا هل لیبس ال ام هققحتي "د ال ام لوقب دقو ‹« فهض هدنس قو « تمصلا

 هک هناف کزب وأ جع وأ لمب هتبأر : لاق ول ام فال ۰ دهازو قم و عرو ةنإ هلوقك كلذو « بسحآ

 ىلع هلکب وأ اب اما وأ اريك حدلا هيف ثدح نأ نمأي ال هناف حودمملا ىلع ةنالا قبت نکا و , كلذ ىلع عالطالا

 نم حدملا لس ناف : امهقم هسفن دعي ىذلا وه ابلاغ لمعلا ىف رمتسی ىذلا نال . لمعلا نع رغيف حداملا هب هربش م

 ضع لاقو ‹ حدملا هرضي مل هسفن فرع نم : ةنييع نبا لاق 2 ابحتسم ناک ام رو « ساب هب نكي مل رومالا هذه

 اريخ ىنلمجاو < نولوقر اع یذخاوت الو ؛ نويل عب ال ام ىل رفغا میل : لقياف هبج و ىف لجرلا حدم اذا : فلسلا ۱

 ی اب هيخأ ىلع ین نم باپ ¬ 0

 < مالس ی 1 دبد الإ « ةبجلا لأ نم هنإ ضرألا ىلع یشء دحأل لوقي مل یبلا تمام : دعس لاقو

 او ناو هیپآ نع ماس نع ةبقع نب ایسوم الح ”نايفس انن دح هلا دبع نب لع اشو — ۴

 : لاق « هيقش دحأ نم طقس ىرازإ نا « نا تم ركب وبأ لاق « رکذام را زالا ىف وذ ”نيح يَ هلا

 مهم تسل كن

 حملا ىف نوكي ال نأ طباذاو « بق ىذلا نم ىنألسمو زئاچ نان یا ( طی < 3 هيخأ ىلع ین ] نم باب ) هلوق



 ثیدعلا ٩۰۹۲ - ۰1۳ ۰ 1۷۹

 ثردحلا مدقأ دقو 0 صاقو ىنأ نإ وه (كعس لاقو) هلوق 1 مدقت ا ةنافلاو باميالا حودمملا لع نهؤيد ٠ ةفز اج

 رج ةصق ىف الوصوم رمع نبا ثيدح هيف ركذ مث . بقانلا باتک نم مالس نب هللا دبع بقانم ىف الوصوم روكذملا

 ق اذه نم طسأ مدقأ دقو « م٥ یسا كنا : لاق « هيقش دجآ نم طقس یراز] نأ : 53 وا لاقف » رازالا

 اضع اقدص ناك امل هندك) « حاملا ةلمج نم اذهو « ءاليخ كلذ لعفي نم تسل كنا » ظفل ىفو ٠ سابا باتک
 ىف ةمدقتملا ثيداحالا كلذ ةلمج نمو ء عملا ف كلذ لخد الو , هن حدم رکلار پاجالا همم نمؤي حودمملا ناکو
 ناطيشلا كيقل امد رمع) هل وقک ةا فاصوالا نم هن فصو 6 مم دحاو لك فصوو ةباحصلا بام

 رابخالا نم كلذ ريغو « اکهنص نم هللا بحي , یراصنالا هلوقو . كب ريغ اج كل الا اجل اكل اس

 'ىبرقلا یذ ءاتيإو ناسحالاو لدملاب ”سمأي هللا نإ ) ىلاعت ہا لوق سی[ - 6"
 (نورکذت علم کسب « ىنبلا و رکدلا و ءاشحفلا نع نیو

 رفاکو أ لسم ىلع *رشلا رةراثإ كرو ( هللا هنرصلیا هيلع یب من هلوقو ( مسفنأ ىلع يفت امنإ ) هوقو
 : تلاق امنع هللا ىضر ةشئاع نع * هيأ نع ةورع نب ماشه اهثدح نايفس انثدح یدبما (شزو - ۳

 "نا «ةشناعاي : موي تاذ ىل لاقف : ةشئاع تلاف . یاب الو هلهأ ین هنأ هياإ لی اذكو اذك لر ین شرکت
 ىذلا لاقف ¢ ار "دنع ”خآلاو "جر لع امدحأ ساغ نالحر ىناثأ 1 هيف 'هتبتفتس ۱ ف ناقفأ ىلاوت نا

 ۳ دیبا : لاق ؟ هبط نهرو لاق ا ینعی - بوبطم 5 لاق؟ لجرلا ”لابام 4 یمأر دنع ىذا “جر نع

 بینا ءا . ناورذ رثب ىف ةفوعر تحن ةطاش#و طیشم ىف رك ذ ملط "فج ىف : لاق ؟ فو : لاق مصعأ 0 م: و 3 ےل . ا 2 ea ه س 8
 ىزلا هب " رماف ۰ هانا ا اهءام “ناک و 3 نيطايشلا ف وعر املخت ص ا "نأ ¢ اهنيرأ یا را وذُه لاقف

 قف هلا مآ : زیبا اقف ؟ ترشا ینعت . . البف « ا لوسر اب 'تاقف : ةشئاع تلاق . ج رخأف يب
 دو فیل رول مع نم ةليمأو ۰ تلا . مک انا یعریثآ نأ ءرک اف انأ امأو « ینافش

 نوقابلا قاسو « ىسفلاو رذ فال اذك ( ةيآلا ( ناسحالا و لدمل اپ ماپ هللا نا ) ىلاعت هللا لوق باب ) هلوق
 : قورسمل لكش نب ريتش لاق » لات یحضا) ىبأ قيرط نم « درفملا بدالا » ىف ىراخبلا جرخأو (نورك ذن لا
 مارحو لالحل عمجأ ةيآ نآرقلا فام : لوقي دوعسم نب هللا دبع تعم له : لاق ٠ كندصا و ةهئاع ابأ أي ثدح
 هلو. مس هدنسو ۳ مع لاق 1 ) فرفل یذ ءايإو نا-حالاو لدعا اب سای هيأ نا ۱۳ بالا هذه ند ىمر ساو

 : 4 وتو ) هلوق ٠ الجآ ام و الجاع ام] ىغابلا ىلع یفیا ةبوقدو ىغبلا ما نإ ىأ (مسفنأ ىلع مكسيفب امها : هلوقو )
 ۰ رذ أو ىندنلا ةاود ىف اذکو « ةوالتلا قف و ىلع لیصالا و ةءركح ةياود ىف اذک ( هللا هن رصنبل هيلع ىغإ ۴

 امإو فنصملا نمامإ ةوالتلا قب اطملا نأ اک « هدمإ نم امإو فتصاا نم امإ لق قبح وهو « هيلع ىعإ نمو » نيفايللو
 لاق ٠ هياع لماصت دقف فنصاا نم مولا ناب مرج نف ءیش یل -ع تاباوراا قفتت م اذاو « هدعإ نم حالصا نم ۱
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 رومأملاب نايتالاوه ىذلا لدعلا ةزواجب دومحناف « مذي ام هنمو دمحم ام هنف ۰ .ىثلا ىف دصقلا ةزواجم ىغبلا : بغارلا
 « هيف نوذألا عولطتل اب ضرفلا ىلع ةدابرلا هنمو . هيلع ةدايزلا وهو ناسحالا ىلا هنم ناصقن الو هيف ةدايز ريغإ

 مومذملا ىلع ىغبلا قلطیام رثك أف كلذ عمو « ةهشلا ىلا حابملاو لطابلا ىلا قحلاو روجلاىلا لدعلا ةزواجم مومذلاو
 ىلع مكيغب امنا ) ىلاعت لاقو ( قلا ريغب ضرالا ىف نوفری و سانلا نوملظي .-.دنا ىلع لیبسلا امنا ) ىلاعق هقا لاق
 اک .انثا ابلاغ هيف داد, دومحنا هب ديرأو ىغبلا قلطآ اذاو ( داع الو غاب ريغ رطضا نف ١ لامت لاتو ( کفن
 لاقو ( اهوجرت كبر نم ةمحر ءاغتبا مهنع نضرعت امو ) ىلاعت لاتو € قزرلا هقا دنع اوغتباف ) ىلاعق لاق
 رکذ مث ( رفاک وا ملم ىلع رشا ةراثا كرتو ) هلوق . دف اذا حرجلا ىغإ هنمو « قح ريؤب ءالعتسالا ىغبلا : هريف

 عم بابل ةمجرتاو ةروكذملا تايآلا نيب عملا هجو : لاطب نبا لاق يقلب ىنلا رح ىذلا ةصق ىف ةشئاع ثيدح هيف

 ناك هيلع ىغب نمل منل نمضو « یغابلا ىلا عجار وه امنا ىغبلا ررض نا معأو « ىغبلا نع یبن امل هللا نأ ثيدحلا
 هداك ى ذلا بقاعب مف يقي ینلا لثتما دقو . هيلع ىغب نمع وفعي ناب هيلا هناسحا ىلع هقا رکشب نأ هيلع ىنب نم قح

 كرم 87 هنأ ثيدحلاو تابالا ةمجرتلا ةقباطم نوكي نأ لمتح و . اصخلم ىهننا . كلذ ىلع هردق عم رحسلاب

 رثأ نم رحسلا طاعتب مل نمل لصح ال نأ ىف لدعلا كلسم كلدف رش هنم سانلا ىلع روشب نأ ةيشخ رحسلا جارختسا
 نم دافتسي : نيتلا نبا لاقو . بس اك ىناجلا ةيوقع كرت ىف ناسحالا كلسم كلسو « رش رحسلا نع ءىشانلا ررضلا
 ناسحالاو بجاو لدملاو « دحاو ىمأ ىف ناسحالاو لدملا نيب ىلاعت هعمل « ةفيعض نارتقالا ةلالد نأ ىلوالا ةيالا

 لدعلا : ليقف ةبآلا ىف امهب دارا ىف فلسلا فلتمخا دقو « ناسحالاو لدملا ريسفت ىلع ىنبم وهو : تلق . بودنم

 علخ لدعلا : ليقو . صالخالا ناسحالاو « هللا الإ هلإ ال لدعلا : ليقو . ضئارفلا ناسح الاو , هللا الإ هل ال

 ةلفانلا ناسحالاو « ضئارفاا لدعلا : ليقو . هلبق ىذلا یه وهو ٠ هارت كن أك هللا ديعت نأ ناسحالاو « دادنالا

 لدعلا : ليقو . لضفتلا ناسحالاو « فاصفالا لدملا ليقو . اهيف عوشحلا ناسحالاو « ةدابعلا لدعلا : ليقو
 لدعلا :ليقو ۰ مبا كرت ناسحالاو « قلا لذي لدملا « لبقو . تایجاا بانتجا ناسحإلاو 0 تراومأملا لاتتما

 لدعلا : لیقو . وفعلا ناسحالاو ۰ لذبلا لدملا : ليقو . ةيئالملا لطف ناسحالاو « ةينالعلاو رسلا ءاوتسا

 ركب وب ىضاقلا لاقو . سداسلاو سماخلا همالك-ا اهيرقأو . كلذ ريغ ليقو . لاوقالا ىف ناسحالاو « لاعفالا ىف

 قوت و تاءاطلا دير: هسفن نيب و ديعلا نيبو , هيهانم بانتچار هرماوأ لاثتماب هيرو دبعلا نيب لدعلا : ىبرعلا نبا

 ىضتقي قلطم ناب رض لدعلا : بغارلا لاتو . اصخلم ىهتنا . فاصنالاب هريغ نيبو دبعلا نيبو « تاوبهلاو تاكا
 كيلا نسحأ نأ نسحن نأ و 2 هچو ءادتعالاب فصو الو اغوسنم ةنمزالا نم ءىش ىف نوكي الو هنسح لقعلا

 ةلب اقم هادعع الاب فصو و خسنلا هلخدب نأ نکمو عرشلاب فرعي لدعو . كنع هاذآ فک نع یذالا فكتو

 وه وحنلا اذمو , ةبالا ( کیلع ىدتعا نف ١ ىلاعت لاق الو « دترلا لام ذخأو تايانجلا شرآ و صاصةلاك
 ناسحالاو « رش وأ ريع ىف ةافاکاا ىف ةاواسملا وه لدماا ناف (ناحالاو لدعلاب مآب هقا نآ ) ىلامت هلوقب ینملا

 ینعی « بوبطم ) هل . ةنييع نبا وه ( نایفس) لوق . هنم ل ناب وأ كرتلاب رشلاو هنم شك اب ريخلا ةلباقم
 « البف و هلوق اذکو , بطلا باك ىف ثيدحلا حرش دنع كلذ تايب دقو , ربا ىف جردم دهسفتتلا اذه ( اروحسم

 نيبو جرخأف ام وق نيب عمجم فیک و . هراهظا ىنعمب 5 ها رشا نم وأ ةرشناا نه ذو+اموه لات نهو . ترشنت یمن
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 جارختسالاو رحسلا لصا ناك عقاولا جارخالا نأ هلصاح ناو « هتجرختسا اله ١ ىرخالا ةياورلا ىف ذوق

 مال ةدايزب « دوهلل » انه ىممشكلا ةاور ىف عفو « دوبي فيلح د هرخآ ىف هوقو ؛ رحسلا ءازجال ناك ىننملا

 6 دسح اذإ لاح رش نمو ل ىلاعت هلوقو . رادار دساحتلا نع اا اپ - ۷

 نع ةريره ىبأ نع , هبنم نب ماه نع رمعم ان ربخأ للا دبع اربا لاق دمع نب رشب (شزو - 4
 الو اودّساحت الو « اوست الو اوست الو . ثيدحلا بذک أ ترلان « “نظلاو كابإ : لاق هيَ ىلا
 «اناوخإ هللا َدابع اون وکو « اور ادت الو « اوضغابآ

 هنع هللا يضر كلام نب "سنا ىنثدح و لاق *یرهلا نع بیش انربخأ تاما وبأ زو - ۰
 نأ سل لح الو «اناوخإ هللا تابع اونوكو «اورتادت الو اودساحتالواوضغابنتال : لاق لَو هنا وسر نآ
 « مايأ قلا قوف ءاخأ رجه

 [ ۲۰۷۹ : ىف هفرط - ٩۰۹۵ ثيدحلا ]
 هلوقو ۰ « نع » لدب « نم د هدحو یچه۵کلا دنعو ؛ شک ل اذک (ربادتلاو دساحتلا نع ین ام باب) هلوق

 نيب هعوقو ىلع اروصقم سیا د-احتلا نع ىلا نأ ىلا ةبألا ذه ركذب راشآ ( دسح اذا دساح رش نمو ) ىلاعأ
 ومف ةأفاكملا عم هعوق و عم مذ اذإ ا دحاو بناج نم عفو ولو هنع ىهنمو مومذم دسملا لب . ادعاصف نينثا

 هللادبعو « یزورملا وه (د نب رشبز هلوق : امهد>أ : نيثيدح بالا ىف ركذو . یو لا قیرطب دارفالا عم مومذم
 ماكحالا هب طانت یذلا نظلاب لمعلا كرت داراا سيل هریغو ىباطخلا لاق ( نظلاو اي1 ) هلوق . كراباا نبا وه
 لئارآ نأ كلذو « ليلد ريغب باقلا ىف عقب ام اذکو , ۵ نونظلاب رضي ىنا نظلا قیقحت كرت دارملا لب . ابلاغ
 اع ةماللا هقا ز وام » ثيدح هدوب و , هب فلكي ال هيلع ردقب ال امو ؛ ارعفد نكم ال رطاوخ ىم ۱: نونظلا
 الجر مت نك ام بيس ال ىتلا ةمهتلا انه نظااب دارلا : يطرقل لاقو . هحرش مدقت دقو « اسف ۸ تلدح
 هل حقي صخشلا نأ كلذو ( اوست الرا) هلوق هيلع فطع كلذاو  اهيضنقي ام هيلع ربظي نأ ريغ نم ةهحافلاب
 یامت هلرق قفاوي ثيدحلا اذهو « كلذ رع ىهنف « عمتسيو تحیو سسجتیف قفحتي نأ ديريف ةمهنلا رطاخ

 الا ىلع الا قايس لدف ( اضعب مكعب بتغيالو اوسسجالو ء مث نظلا ضعب نإ « نظلا نم اريثك اوبنتجا )
 هل ليق ۰ ققحتال تعا ناظلا لات ناف ؛ نظلاب هيف ضوخلا نع ىجا مدقتل ةنايصلا ةياغ لسلا ضرع نوصب

 لدتسا : ضايع لاقو ( اضعب مكضعب بتغي الو هل لبق سج ريغ نم تققحن لاق ناف ( اوسس# الو ) ۰
 اينبم سول ليلدلا نع درج نظ ىلع نوققحا هلحو « ىأرلاو داهتجالاب ماکسحالا ىف لمعلا عنم ىلع موق ثيدحلاب
 ماكحالاب قاعتي ىذلا داهتجالاب قلعتب ام نظا اب ثيدحلا ىف دارلا سيل : ىوتونلا لاقو . رظن قيقحت الو لصأ لع

 , كلذل اص ظفللا ناق الف هنالطب امأو رهاظ هفعض نأب بقعتو . لطاب وأ فيعض كل هب لالدتسالا لب « الصا
 بیلغت وه ىذلا ىعرشلا نظلا : لاقو « مهفملا و ف ىطرقلا ةبرق دقو ضايع ىضاقلا هركذ ام ىلع لح نأ ايس الو
 نافاا راكنإ ىلع كلذ لدتسا نمل تفتلي الف . ة الا نم الو ثيدحلا نم ادارم سيل نيقيلا ىنمج وه وأ نيبن اجلا دحأ

 هجوو « ةنيعلا عیب لطب اف عیب ۳ ةعيرذلا ديس لاو نم لع ةيعفاشلا ضب هب جتحا : ربلأ ديع نا لاقو ٠ ىعرشلا

 يرابلا مث « ۱۰ جال حو
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 بدالا باتک -

 ىذلا بذكلا دمعت نأ عم « ثيدحلا بذك | هنوكي نظلا فصر امأو . هيف ام ىنخ الو « ةليحلا كلسم هب كلس

 دن ال ىذلا وه هنع یبناا ناظنا نأ ىلإ ةراشاللف ۰ نظلا ىلا دننسب ىذلا مالا نم دشأ الصأ نظ ىلا دنتسي ال

 الصأ لعجيو هيلع دم يف هيلع داهنعالا زوم ءیش ىلا
 7 دشآ راص اعاو اذ هب مزاجلا نوكسيف « 4 مزو

 فصوف ءىش ىلإ دنتسم هعزب هبحاص ناف اذه فالخم « همذ نع ىتغتسم حبقتسع هلصا ىف بذكلا زا بذاكلا

 رارتغالا نأ ىلإ ةراشاو « هثم ريفنتلاو همذ ىف ةا ابم بذكلا دشأ هن وكب
 ابلاغ ةثافخل ضحما بذکلا نم رثك | هب

 مدع دارملا ناپ بدجأو < اثيدح نظا ةيمست تلكشتسا دق ( ثب دحلا بذك | نظلا ناف) هلوِق . ضحلا بذكلا حوضوو

 الو) هلو ٠ ازاجم + نظلا فصوف ناظلا نع كني ام دارملا نوكي نأ لمتحصو ءالعف رأ الو ناكءاوس عفاولا ةقباطم

 «افقخت نب ءاتلا یدحا فذح امبنم لک فو : ةلموملا ءاحلاب یرخالاو مجاب نيتملكلا ىدحا (اوسس# الو اوم حت

 الو سانلا بويع نع اوثحبتال هانعم ىباطحلا لاق ءاوسسحتت لصالاو « بابا ثيدح ىف ىلا یهانلا ةيقب ىف اذكو

 ةملكلا هذه لصأو (هيخأو فسوب نم اوس.حتف اوب هذا مالسلا هيلع بوقمي نع ايك اج ىلاعت هلا لاق « اهوعبنت

 « ساوحلا ىدحا یهو ديلاب ءىشلا رابتخا ىنعم سا نم مجلاب و « سخلا ساوحلا ىدحإ ةساحلا نم ةلمبملاب یا

 ادعا مهوقك دات یاثلارک ذ : یرابنالا نا لاقو «دحاو ىنعمب امه : ىنرحلا مدارا لاو . معا ءاجلاب ىلا نوكتف

 عامتسا ءاحلابر مار وع ند ثحبلا جاب ليقو ءاطغسو
ك ىبأ نب ىحب نع ىعازوالا هاوراذهو ؛ موقلا ثيدح

 ريث

 رومالا نطاوب نع ثحبلا ميجلاب ليفو . نیم اما راذص دحأ
 . ة-احم كرد انع ثحبلا ءاحلابو « رشلا ىف لاقي امرثكأو

 «بلع رايتخا اذهو هسفنل هعبقت ءاحلاب و هريغ لجال صخشلا عبقن یاب ليقو « طرق" اذه حجرو نذالاو نيم

 صخشب الخ ان الف نأب ةقث ربخي نآكالثم كاللا نم سفن ذاقنا ىلا اقيرط نیم ول ام سسجتلا نع ىنا نم یس و

 ارذح كلذ نع ثحبلاو سسجتلا ةدوصلا هذه ىف عرشبف « اب تزيل ةأرماب را, ایل هلئقيل
 ٤ هكا ردتسا تاوف نم

 رهظب ل اع كثحبب نأ بقا سیا : همالك نأو  هداجتسا و ىدرراملا « ةيناطإ ىلا ماك>الا » نع ىوونلا هلقن

 صخشآ ى دسحلا ( اودساح الو ) هكلوق . ةروصلا هذه الا اهب اباهأ رارسقسا نظلا ىلع بلغ ولر تامرحا نم ٠

 هروظأ الو كلذ .ف عسي مل ناو « ايغاب ناك ىعس ناف .ال وأ كلذ ىف ىمسب نأ نم معأ اهل قحتسم نع ةمعنلا لاوز

 ثيم رجلا كلذ نم هل حالا ناك ناف : رظأ للملا قح قانع لسلا ىب ىلا ةهاركللا باپسا ديك أت ىف بب الو

 ةيناسفنلا رطاوحا عفد عبطتس ال آل رذمي دقف ىوقتلا كلذ نم هل عناملا ناك ناو « روزأم اذبف لمفل نكمت ول

 نب لیعاعا نع رمعم نع قازرلا دبع جرخأ دقو « اهب لمعلا ىلع مزعب الو اهب لمعي ال نأ اهتدها ىف هيفكسيف

 اذا : لاق ؟ هللا لوسر اب اهنم جرخا اف : ليق . دسملاو نظلاو ةريطلا : دحأ اهنم مسي ال ثالث و مفر ةيمأ

 هيفو الإ ىدآ نم ام ؛ لاق یرصبلا نجلا نعو « غبت الف تدسح اذار « ققح الف تننظ اداو « عچرت الف تريط]

 اورجاهت ال : اللا لات ( اوربادت الو ) هلوق ۰ .یش هنم همبقي.مل لظااو ىغبلا ىلا كلذ وواجب مل نف . دسحلا

 لجرلا يل وت نم ذوخأم , هاخآ مدحأ رجوف
 ليق : ربلا د٥ نا لاقو . هارب نيح هنو ضرعأ اذا هرد رخألا

هرد لو ضرعأ نم ضرعآ ضفبآ نم نال ةرادم ضارعالل
 رات ال هانعم ليقو . سكملاب بحنلاو < 

خالا نود هیشب رثأتس نيح مرد ىلوي هال رب دتسم رال لىقو < رخالا لع عدحا
 ىتعم : یرزالآ لاتو . ر
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 دقو . ىلوأ لوالاو اونوامت نكلو اولداجت ال هاثعم نأ ضايع ىحو . هتیداع ىأ ةتراد لوقي ةاداعملا ربادتلا

 الا ربادتلا بسحأ الو : دنسلا اذهب یرهرلا نع بابلا ثيدح قأ ذا لاقف هنم صخأب « أطوملا » ىف كلام هرسف
 « اذه ضرعيو اذه ضرعيف نايقتلي » ثيدحلا ةيقب نم هذخآ هنأدكو . هرجوب هنع ريد : مالسلا نع ضارعالا

 یأیسو , ضارعالا كلذ حفر اههدحأ نم وأ اممم مالسلا رودص نأ erê ةئاف « مالسلاب أدب یالا اههريخو

 نبال «ةلصلاو ربلا باتك تادايز » ف یزورلا نسحلا نب نیس هجرخأ ام هدوبو « ةرجملا باب » ىف اذهل دیرم

 نال ء« ضفبلا باجسأ اوطامتت ال ىأ (اوضغاین ال و ) هلوق ۰ مراصتلا ربادتلا : لاق سنا نع حيمص دنسب كرابلا

 نم معال وه لب : تلق . ضعابتلل ةيضتقلا ةلضالا ءاوهالا رع ىهلا دارملا ليقو . ءادتبا بسقكي ال ضغبلا

 , امهدحأ نم ناك اذا نلظب دقو نينا نيب عقي نأ ضغابتلا ةقيقحو « كلذ نم برص ءاوهالا ىطاعق نآل , ءاوهآلا
 نم هللا دنع امهدحأ وأ اناكولو هللا قح مظمتل هلعاف باثیو هيف بجاو ةناف « یلامت هللا ريغ ىف ناك ام هنم مومذلاو

 دابع اوت وکو) هلو . قا دنع روذعم وهو كلذ ىلع هضذیف رخآلا اني داقتعا ىلا هداهتجا ةيدؤي نك ٠ ةمالسلا لهأ
 هلثمو « هللا مآ اک د ةريره ىبأ نع اص ىبأ ةیاور نم هرخآ ق لسم داز , فاضملا یدانلا ظفلب ( اناوخا هقا
 اناوغإ متنك تايبنملا هذه متيكرت اذا لاق ةنأك « مدقت ال ليلعتلا هبشت ةلمجا هذهو « سنا نع ةداتق قيرط نم هدنع
 دیضو هركذ قبس ام اناوخ] هب نو ريصت ام اويستك | اناوخا اون وک ىتممو « ءادعأ اوريصت اهوكرتت ر أذا هموبفمو

 ةراشإ هيفو » ءادنلا فرح فذح هللا دابع اي ىأ , هقا دابع ه هلوقو « ايفن و انابثا كلذل ةيضتلا رومالا نم كلذ

 ةبحلاو ةحرلاو ةقفشلا ف بسنلا ناوخاك اون وك ىنا : ىطرقلا لاق « كلذي اوخاوتت نأ کف هقا ديبع نأ ىلا

 اف اهرکذ مدقملا سا والا هذج ىأ « هللا کما اك و ةدئارلا ةياورلا ىف هلوق لعل و « ةحيصنلاو ةنواملاو ةاساوملاو

 اعوفرم ةمامأ ىبأ نع نسح دنسب دحأ جوخأ دقو « هللا نع غابم لوسرلا نآل هللا ىلا اهتبسن و ؛ ةوخالا یناعل ةعماج

 نونمؤملا امنا ) ىلاعت هلوق ىلا ةراشالا « ها کا اک , هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو «لوقأ ام الإ لوفأ ال ,

 مرح تیدحلا نمضت : ربا دبع نبا لاق « آلا یه وهف « نينمؤملل تعرش ىلا ةلاحلا نع ريخ هناف < ةوخإ

 هلماعي نأو « هيلع هب معنا ام ىلع هل دسحلاو ؛ ىعرش بنذ ريب هتبح دعب هتعيطقو هلع ضارعالاو لا ضغب

 عم تيملا كرتشي دقو ۰ بئاغلاو رضاحلا نيب كلذ ىف قرف الو « هبياعم نع بقني ال نأو , بین خالا ةلماعم .
 لود ةدايزلا نم ثب دحلا اذه ىف مامه نع رمعم نع قازرلا دبع ةيآور ىف عقو : ( همبنت ) . كلذ نم ريثد ى یحلا

 مقوو هدعب ىذلا بابلا ف امف فالتخالا نيب و جرعألا ةباور نم ةريره ىلأ ثردح ىف تعقو اذكو « اوسفانت

 ءالعلا قب رط نم اضيأ للو . !ءلع تون دقو هللا کما اكد ةرخآ ىف ةريره ىبأ نع اص ىبأ ةاور ىف لسم دنع

 هجو نمعویبلا ف ةدايزلا هذه درفأو « ضعب عيب ىلع مكضعب عجب الو » هيف ةريره یآ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نبا

 ال ملا وخآ للا » اناوخا هلوق دعب دازو ةريره ىنأ نع زيركنب ساع یوم ديعس ىبأ ةياور نم هلثمو « رخآ

 هلامو همد : مارح للملا لع ملا لك « ملسملا هاعبآ رقحي نأ رشلا نم یررما بسحم < هرقح الو هلذخم ال و هلظب

 مداسجأ ىلا رظنب ال هللا نا » قيرطلا هذه نم ىرخأ ةاود ىف دازو « هردص لا ریش و انه ىوقتلا < هطرعو

 نم یداخبلا دازو , ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم اضيأ اهدرفآ دقو « بولت ىلا رظني نكل و « کروص ىلإ الو
 يماع ىلوم ةياور نم قیر هذهو . هدمب ىذلا بابلا ىف اهركذأس ةدايز هيف جزعالا نع ةعيبر نب رفمچ ةياور



Afبدآلا باتك- ۷۸  
 ۰ همایب اروطو ارصتخم ان ارح هب تدع ناكدنأكو « ةر ره ىبأ نع عيدحلا اذه قرط نم هيلع تضقو ام عمجأ

 شب د وهو هباتک نم دهرلا باتک ىف هسجام نآ ةرفم هضعب هدنع عقو نمو « هبداحا ةاورلا ضعب هقرف دقو

 الو اوضغابت ال ) هلوق . سنأ ثيدح ىناثلا ثيدحلا . اها جاتحفا بادآلاو دئاوفلا نم لج ىلع لمتشا مظع
 قحا نب نمحرلا دبع دازو , ةئاللما) هذه ىلع هنع یرهزلا باحصأ نم ظافحلا رصتقا اذکه ( اوربادت الو | ودیساحت

 يآ نب دیعم لاق اذ.كهو : لات  جرداا » ف بيطخلاو « دمبقلا » ىف را دبع نبا كلذ رکذ « اوسفانت الو م هيف هنع
 ءأطوملاو ىف كلام نع ةاورلا عيمج ذیم» فلاح :رلا دبع نباو بيطخلا لاق دقو : باهش نبا نع كلام نع ميم
 ثيدحلا ىأ دانا نا نع كلام ثيدح ىف مدنع یه امئاو « سنأ ثيدح ىف ةملكلا هذه اوركذي | منا هريغو

 نع افاق ادحآ لعا ال : ىنانكلا ةزح لاق اذكو ‹ سنأ تیدح دانسا ىف مرم ىنأ نبا ابجردأف « اذه لب ینلا

 سأأ ثيدح رخآ ىف تمقو ةدايز ىلع هیبنتلاو ؛ رجابتا كح ىلع مالكلا یتایسو  ديعس ريغ سنأ ثيدح ىف كلام
 لات هللا ءاش نا باوبأ ةثالث دعب اذه

 ( اوج الو . من ”نظلا ضعب نإ «”نظلا "نم ًاريثكاوبنتجا اونمآ نیا هيأ اي ) سیساپ - ۸

 یضر ةريره ىلأ نع » جرعألا نع دانژلا ىبأ نع كلام ان ربخآ فسوب نب هللا دبع ا( - ٩
 الو ءاوسسجت الو اوست الو ۰ ثيدحلا ؛بذک أ نظلا نان نظلاو ابا : لا لب نا لور "نأ هنع هللا

 « اناوخإ هللا داع اون وکو ءاوراادت الو اوضخ اب الو ءاودساحت الو اوشجانت

 « عيمجلا اذك ( !وسسحت الو « ما نظلا ضءإ نإ نظاا نم اريثك !وبنتجا اونمآ نيذلا اهنأ اي باب ) هلوق

 نع دائزلا یآ نغ كلام ةياور نم ةريره نأ ثيدح هيف دروأو 0 رذ ىبأ ةياور نم طقس « باب » ظفا نأ الا

 بابلا ىف روکذلا ىأ - سنأ ثيدح هيف دروأ ىراخبلا نأ نيتلا نب هعبقو لاطب نبا معزو ۰ طقف هنع جرعالا
 لاق“: نظا ءوس نع نآشني دسلاو ضنبلا نأ ةبج نم ةجرتلا هتقب هتقب اطم نأ پلبلا نع لاطب نبا یکح مث  هلبق ىذلا

 خسناا ف هياع تففو ىذلاو . ها ليوأتاا اوسآ ىلع هنادسحم و ةئاضغبي نم لامفأ نالوأتب امهنأ كلذو : نيتلا نا
 عمج ىف افك ( اودجانت الو ) هيف هلوق . هيف لاكشا الو هلق ىذلا بابلا ف سنأ ثيدح نأ ابلكانل ثءقو ىلا
 اهءارش ديربال وهو ةعلسلا ىف ديزي نا وهو شجنلا نم ؛ ةمجمملا نيلاو مجاب یراخبلا نم ایلع تفقو ىنلا خيسفلا

 ءاوسفانت الود ظفلب كلام نع تاياورلا عيمج ىف یذلاو , عويبلا باتک ىف هکحو هنايب مدقن دقو : اهف هريغ عقيل
 قمساو مساقلا نباو نعمو بهو نبا قیرط نم « تاطوملا » ىف ینطقرادلا هجرخآ اذکو ٠ ةلبلا نيسلاو ءافلاب

 رفهج نب دو نسحلا نب دم و ريكب نب ىحي و ىنعقلاو یمیقلا يحب نب يحم و ةدابع نب حورو عابطلا نب یمیع نبا

 هريغو ییا ىحي نإ ىحب ةاور نم ربلا دبع نا هر د اذكو « كلام نع ميلك ةفاذ ىبأو بمصم نا و ىتاكرولا

 نع اص ىبأ نب ليهس ةءاور نم سم هجرخأ كاذكو« یمیقلا ىح نب ىحي نع لسم هجرخأ اذكو « كلام نع

 ىراخبلا دنع عقو اک« اوشجانت الو » ظفلب خاص ىنأ نع شعالا قيرط نم جرخا هنکل و , ةريره ىبأ نع ةيبأ
 نأ منت الف ٠ « هنم طاص ىبأ ىلع مث ةريره ىبأ ىلع ابق فلتخاف كل ذك زب رک ن صاع لوم ديعس ىبأ قيرط نمو

 ىلع عيا عمم ؛ نأ دعبيو ..هذه فسوي نب هللا دبع باور دضعي ام تدجو ام ىنأ الإ < كلام ىلع اف فلت



Ae ۱ ٩۰1۸ - ٩۰۱6 قتيلا 
 رم ی سس ل جوجو ووو دسس»

 یرذآ الف , الصأ ,ىلعامسالا جرختسم» نم ىتخسأ ىف ثيدحلا رأ مو « اظوفحم نوکیو هفالخ دحا و درفنی و «یش

 هيف عقوو كلام نع ىناكرولا ةاور نم « جرختسلا » ىف مع وبأ هچرخآ دقو « ةخسنلا نم طقس وأ هيلع طقس

 ىلع ههنب لو كلام نع فسوب نب هللا دبع نع ىراخبلا هجرخأ : هريخآ ىف لاق هنك-ل و : ةعاجاك اوسقانن الو هدنه

 هين نم رآ لو « كلذ نايبب نتعب ملو اندنع ام ىلع وأ ةعاملا قافو ىلع هتخسن ىف عقو له ىردأ اف , ةظفللا هذه

 « ةريره نأ نع جرعالا نع ةءيبر نب رفمج ةياور نم هدحو یراغبلا نم هقاس ىديجلا نأ ىتح عضوملا اذه ىلع

 الو اناوخا هلوف دعب اف نك! و امف فاتغلا ةظفللا هذه امف سولو « حاكنلا لثاوأ ىف تضم دق قيرطلا هذهو

 اذهب هقاسف كلام ثيدح نم اضيأ یراخبلا «جرخأو : لاق « كرتي وأ مکسنب ىتح هیخآ ةبطخ ىلع لجرلا بطخم

 « دوعسم وأ هلفغأو « بدالا ف یرادنیلا هجرخأ اذكم : لاقو اهيلع ملكت أ ىلا ةظفللا نود هماهتب نأملاو هنسلا

 نع ىرهولا نع بيعش ةياور نم الا هيف كلذ دجأ مو « دانزلا بأ نع بيعش ةياود نم هجرخأ هنآ ركذ هنكلو

 ةريرع ىينأ نع سراط ةءاور نمو ؛ هوحن ةريره نآ نع مامه ةياور نم ىراخبلا هجرخأو : یدیخلا لاو < سنآ

 نم اضيأ لسم هجرخأ دقو : یدیما لات . ضئارفلا ف ىنآ7 سواط ةياورو : تاق . ءاوس جرعالا ةياور لثم

 یراخیلا دارفأ نمال كلام ةءاور نم هيلع قفتم وف : لاق« اوسفادت الو » هيفو هقاسف دانرلا نآ نع كلام ةباور

 ةظفللا هذه ىف عفو ام ىلع هبني مل ةئانتعاو هعبنت عم ىديحلا نأ كلذ نم ضرفلاو ؛ هسفن ىلع كلذ كردتسا هنأدكو

 " ولو « ىطقرادلا كلذكو « دیبقلا » ف هطرش ىلع یهو < اهيا هيبننلا ربلا دبع نبا لفغأ اذكو « فالتخالا نم

 دعب ةأورلا ضعب رييغق نم اهلملف ال ضرعتي | هنکل و  اهراظفأ ىف ةندامك « كلام بئارغ » ىف اهقاسل امل نطفن
 لعأ هقاو . ىراخبلا

 ن نم زوج ام سیساپ - ۹ ۱

 : تلاف ةشناع نع » ةورع نه باپش نبا نع وقم نه تيا انادح رذع نب يمس ارو - ۷
 نيقفانلا نم نیلجر اناک : ثیلا لاق . « اثيش انذيد نم ناف_رعی انالفو الف نظأ ام لب يذلا لاق

 [ 505384 : ىف هفرظ - ٩۰۹۷ ثيدحلا ]

 « ةثئاع اي : لاقو مي تیبا "لعل خد : تلاقو » اذهب ثبالا اند ح ریکب نب یے اڑ - ٩۰۸
 « هيلع نمت ىذلا ایْنید نافرسب انالفو انالف ؛ظآ ام

 ةياود قو « لاطب نبا ىف اذكو « ىنهيمشكسلا نع رذ ىبالو ‹ ىنسنلل اذک ( نظلا نم زوم ام باب ) هوت

 ( انالفو انالف نظأ ام ) هلق . ثيدحلا قايسب قيلأ لوالاو « نوكي ام . نيفابلاو « هركب ام : ناجرجلاو یباقلا

 قو ( اثیش اننید نم نرمی ز هوق ٠ نیقفانم اناك امنأ ىلوالا ةباورلا ىف ثيللا ركذ دقو : امهتيمسآ ىلع فقأ 1

 عيمج فرعی لب ىنلأ نکن میم, ديعب ثيللا ليوأت : یدوادلا لاق ۰ هيلع نحن ىذلا اننید نافرمی یرخالا ةياورلا

 « نا قن ثيدحلا قو نظلا تابث] ةجرتلا ف نال ةجرلا قباطي ال ثيدحلا : هريغ لاقو « لاق اذك « نيقفانملا

 ىفلا اذه لث نأ "مرا لس اجر « ةع زا نير هوب ین الف لا ىننأ ال ىننلا نظا ثيدحلا ىف ننا نأ بارجلاو



 بدآلا باتک - ۷۸ ۱ 1۳۹

 اما ىااو 2 نيلجرلا لاك هلاح ناك نم لثم نم مدح ماتم ق هن ال 1 die یا نظلا نم سيل ثيردحلا ق عقو

 ةرخ الا هاش ىف لجرلا اندقف اذا انك ا] : ربع نبا لاق دقو <« هضرعو هنيد ىف اسلا لسملاب .وسلا نظلا نع وه

 هنيد ىف امو ةئدب ىف ام ءىس سأل الا بيذي ال ةنأ هانعهو ؛ نظلا هبانأسأ

 هسفن ىلع نمؤال رتس اپ - 0۰

 باهش نبا نع باهش نبا ىخأ نا نع دەس ن مدارا اک دح هللا دبع نم زیر دبع شی بم ۹۹۹

 ۲ نب رهاجنا الإ “اعم قم لک لوقي هَ 1 "لوسر تەم لوقي ةربره ابأ تەم » لاق هلا دبع نب لاس نع

 «اذكو اذك ةحرابلا تلمع نالفاب : لوقيف هللا هرس دقو حبصی ممالع ليلي ”لجرلا لمعي نأ ةرهاجلا نم نو

 « هنع هللا رتس فشكي ”حبصي و هبر هرتسب تاب دقو

 رم نا لأ الحر "نأ » رز رحت ن ناوفص نعم دا نع ةناوح وبأ انئدح دسم شرح بس ۷۵۰

 هيلع هتک "مضي ىقح وبر نم < دحأ وندب : لاق ؟ ىوجنلا ىف لوقي ل هللا لوسر تممس فيك

 ىلإ : لوقي مث هررقیف . معن : لوقيف ؟اذكو اذك "تلمع : لوقيو « معن : لوقيف ؟ اذكو اذك تام : لوقيف

 « مويلا كل اهرنخآ انأف « اینا ىف كيلع ترتس

 نب دیزعلا دبع ) هلق ۰ هل بدني و هل مرشیف باعي ام هنم عفو اذا ىأ ( هسفن ىلع نمؤملا رتس باب ) هلوق
 ةءاور ىف عقوو 6 یرهزلا ملم نب هللا دبع نب دم وه ( بابش نبا یخآ نبا نع ) هلوق . ىسيوالا وه ( هللا دبع

 نب دمج نع دعس نب مبهاربا انئدح » هيف ىراخبلا خيش زيرملا دبع نع رخآه جو نم « جرختسلا » ىف میم ی
 لثم ةطسا و امهنيب لخدأ اعرو ءريبكلا همه یرهرلا نع دعس نب مهار ىور دقو «بابشنا ىخأ نإ هلا دبع

 هجرخأ هع نع بابش نبا ىخأ نبا نع هيبأ نع دعس نب ميهاريا نإ بوقمب ةياور ف (باپش نبا نع) هلو . اذه
 هنع هللا افع یتعع امإ وهو ةيفاعلا نم لوعفم مسا روصقم ءافلا حتفب ) قاعم یمآ لک ) وق ٠ لیعاسالاو لسم

 ىبأو ليعامسالا یجرختسمو لسم ةءاور قاذكو رثكالل اذك ( نرهاجا الا ) لوق ٠ هنم لسو هللا هيلس امإو
 « عقو اذك : لاقو نيتلا ناو لاطب نبا حرش اهیلعو عفرلاب «نورهاجلا الا د ىنسنلا ةباور قو , بصنلاب معن
 الار كلام نبا لاقو . لاق اذک . علعقنلا ءانثاسالا ىف عفرلا نويف وكلا زاجأو ۰ بصنخلاب نير رصبلا دنع ةباوصو

 نکل ىأ ( كنآما الا دحأ کنم تفنلي الو ) ورم ىبأو ریثک نبا ةءارق اوجرخ ااو « نکل ینمع اذه ىلع
 دتبم نورهاجلاف , نوفامی ال یماملاب نورهاجما نکل : ىنعملا انه كلذکو ( ميباضأ ام اميصم ةنا ) كتا
 لصع و « نا نم عون وهو كرتلا ىنم وفعلا لاقي نأ الإ بصنلا مالكسلا قح : ىنامركلا لاقو . فوذع ربخلاو

 : لاق هناف ییطلا مالك نم هرصتخاو . ها نلعلا قسافلا الإ هب ذخاوي الو هبنذ نع نمی ةمالا نم دحاو لك مالكلا :

 نم ىنئتسم ةنأب حيباصملا حارش ضعب باجأو « بصنلا هقحو عفرلاب نورماجا « حيباصملا » ةخسن ىف بتک
 ىنمملا لاقي نأ رهظالاو : ىيطلا لاتو ۰ نورهاجا الا میلع بنذ ال ىتمأ لك یا « یننلا ینعم ىف وهو ناعم هلوق



A 1۰-4 فیدما 

 م نأ الا هللا یاو 2 هلوقك قنلا ىتعم هيفو كرتلا ینعع وفملاو , نورماجلا الا ةييغلا ف نوکربب ىتمأ لك

 وأ هقسفب رهاج نم نأ ىوونلا ركذ دقو « اب ثدحبف هيلع هللا رقس ام فشکو هتیصعم ربظأ ىذلارهاجلاو (هروت
 قومك اذكب رهاج نم نوكي نأ لەت تدحا اذه ىف رهاجلاو . ها  رها 1 ام نود هب رهاج امب هرکذ زاج هتعدب

 مهضحب رهام نيذلا دارملاو ةلعافملا رهاظ ىلع نوكي نأ لمتحيو ؛ ةغلابملا ةدار] لعافب ريبعتلا ىف ةتکللاو. ةب ربج
 ىنويمشكلاو نكسلا نبال اذك(ةرهاجنا نم ناو ۱ هلوق٠ لدالا لا> الا دک وت ثيدحلا ةقبو < یصاعل اب ثدحتلاب اضعب

 نم ناو » دعس نب ميهاربأ نإ بوقعي ةياود ق عقوو . ةرهاجلا لدي . ةناجلا , نيقابقو . لاطب نا حرش هيلعو

 ىف ممل ىبال ةياور قو « راجالا » ليعامسالا اور قو « رامجلا » هل ةءاود قو « لسم دنع اذک « رابجالا

 لاق « امهنم لك لبق فلا ةدايزيو ءاحلا مدقت مث رابملا اهرپشآ ةعبرأ ىلع انلص>ت:ف , راجحلا نم ناو , جرختسلا
 عسقو : ضايع لاقو . ثيدحلا اذ.ه ىف الا یی < ثيدحلا نم ءىش ىف ةظفلاا هذه تعمم ىنأ لءأ ال : لمعامالا

 قيرط نم تاياورلا هذه ‹ رابجلا ريهز لاقو : هرخآ ىف لاتو راجمالا ىمرافلاو راوجالا لس ىف یزجبلار ىرذملا

 رابجلا : ضایع لاق ۰ راجملا ريهز ةياور ىف نايفس نبا نع ىرخأ ینو ؛ لسم نء ناهام نأ نياو نايفس نبا
 هال نلعأو رمظأ اذا هتءارقر هلوقب ربجأو رج لاقي « رابظالار روپظل نعم باوص هلك ةرهاجناو دابجالاو

 وه نجاملا نال « اذه دعي ال اهانعم ناك ناو فیحصتف ةناجا امأو لاق « نورهاجما الا ه الوأ هلوق ريسفتل حجار
 مالكلا نال ةياورلا هذه ناحجر رهظب ىذلا لب : تلق . هل ليق امو لاق ام ىلابي ال ىذلا وهو هرومأ ىف رتهتسي ىذلا .

 نعم ديفتق ةناجلا ظفلب ةباورلا امأو ., ةدئاف ريبك هرکذ ةداعإ ف سيلف ةرهاجلا نم هنأ دحأ باترب ال هدمب روكذملا

 روظي ىذلا نوكيف ۰ افرعو اعرش ةمومذم ةناجناو . ناجا ةلج نم نوكي ةيصعملاب رها ىذلا نأ وهو ادئاز
 هاناو شحفلا ومف راجمالا امأ و : ضايع لاق . ناجلا لعفب هسیلت و ةيصعملا راهظإ : نیررذح بكترا دق ةيصماا

 رابجالا وأ دابجلا نم فيحصت اضيأ هناکو. همالك ىف رجآ لاقي , ةناجلا ىنعم نم بيرق وهو « مالكلا ةرثكو
 ريعبلا دي هب دشت رتولا وأ ليحلا راجملا نال ىنعمو اظفل دیعبف راجحلا ظما امأو « انه اضيأ دمی ال ىنعملا ناك ناو

 را و رجم لاقي هناف اضيأ حيت یعم هل لب : تلق . لعأ هقاو « ینعم أنه هل حصي الو نمالا اهيذ طی ىنلا ةقلحلا وأ

 وأ لبحلا ینعع, راجحلا لامعتسا نم مزي الو . اذه ىف حصاذ» ىف حص اف ؛رپچاو ربج لثم ومف همالك ف شحلأ اذا

 هتیقل لوقت : لوقلا تقو نم تضم أ برقأ یه (ةحرابلا) هلوق ٠ ءاحلا رضب رجحلا نم اردصم لمعتس ال نأ هريغ

 رع نبأ ثيدح وهو ىراخبلا طرش ىلع سیل تیدح رتسلاب سالا ىف دروو . لاز اذا حرب نم اهلصأو : ةحرابلا
 , ماحلا هجرخأ ثيدحلا « هللا رتب یتسیلف اهنم «یشب ملأ نف « ابن هللا یمن ىلا تاررذاقلا ءذه اوهنتجا د هعفر

 یلاصبو هلوسرو هقا قي فافختسا ةيصعملاب رهجلا ىن: لاطب نبا لاق  ملسأ نب ديز لسم نم « أطوملا » ف وهو
 | نمو « اًبلهأ لذت ىصاعملا نآل « فافختسالا نم ةمالسلا اهب رتسلا فو « مهل دانعلا نم برض هيفو : نينمؤملا

 هتحرو نيمركالا مرک | وبف هللا قح ضحع اذاو « اد> بجوب مل نا ر رعتلا نمو دح هيف ناك نإ هيلع دحلا ةمافا ٠

 فرعي اذهبو « كلذ عيمج هتوفي رهاجم ىذلاو < ةرخالا ىف هحضفي م ايندلا ىف هرتس اذا كلذلف . هيضغ قسم

 نمؤملا رتسا ةدوقعم اهنأ ةرج نم ةمجرتال هتقباطم تاكشتسا دقو . بابلا ثيد» بقع ىرجنلا ثيدح داري عقوم

 مراتسيف ةيصملاب رفاج نم مذيب حرصم ثيدحلا نأ باوجلاو « نمؤملا ىلع هلا رد بدم ىف ىذلاو هسفن ىلع



 پالا باتک - ۷۸ 1۳۸

 بضغأ اهب ةرهاجلاو ةيصمملا رارظا دصق نف هسفن ىلع نمؤملا رسل مولتسم هقا رتس ناف اضيأو « رتتسي نم حدم

 [ دیش ] ىراخبلا نإ ليقو « هایا هرتسب هيلع ها نم سانلا نمو هبر نم ءامح اهب رتسنلا دضق نمو < هرتب ملف هبر

 ىف ( زرحم نب ناوفص نه ) لوق . هلل ةقولخم دابملا لاعفأ نأ هبهذم ةيوقت ىلا ةمجرتلا هذه ىف ثيدحلا اذه یکذب

 هونأو ىرصإ یزام نا وفصو , دوه روس ريسفت ىف ايلع هيماَلا مدقتو « ناو انا دح م ةداتف نع ناپیششاور

 نع هنع قلفلا ,دب ىف مدقت رخآو تبدملا اذه ىوس ىراخبلا ىف هلام ىاز مث ءارلا رکو ةلمبملا نوكسو هلرأ مضب

 ىف ةيضاملا ةداتق نع مامه ةياور ىف ( رمع نبا لأس الجر نأ ) هلوق . عضاوم ةدع ىف امهركذ دقو نيصح نب نارع
 دوه ریسفت ىف ةداتف نع ماثهو ديعس ةءاور لو « هدب ذخآ رع نبا عم ىثمأ انأ امئدب ه لاق نا رفص نع ملا

 دقف ريبج نب ديعس وه نوكي نأ نكمب نکل لئاسلا مسا ىلع فقأ لو « لجر هل ضرع ذا فوطي رم نبا اپ »

 ماشهو ديمس ةياور ىف (عصت" فيك ) هلوق . ثيدحلا ركذف « ىنثدح رمع نبال تلف و لاق هقيرط نم ىناربطلا جرخأ
 ىف ( یوجنلا ف لوقي کیپ هللا لوسر تعم فيك ) هلق . رمع نب ها دبع ةينك یه و « نمحرلا دبع ايأ اي لاقف د
 « هترراس اذا هتیچان : بغارلا لاق « هيلي نم نود ارس هریغ عمسب وأ ؛ هريغ عمسب الو هسفن عمسي ءرملا هب | کام

 یوجنلاو ٠ هيلع علطي نأ نم كرسب وجنت نأ یهو ةاجنلا نم هلص ليقو ؛ ضرالا نم ةوج ىف ولخت نأ هلصأو

 هن احبس برلا نم عقت ین ةاجانملا انه اهب دارملاو « ىوحن مو ىومي وه لاقيف ام فصوي دقو « ردصملا هلصا

 سرءر ىلع رافكسلا ةبطاخم ةلباقمل یوجنلا كلذ ىلع قاطأ : ىنامركلا لاتو . نينمؤملا عم ةمايقلا موب ىلاعتو

 هنم برقي ىأ «ةبر نم نمؤملا وندي ه ةبورع ىبأ نب ديعس ةيأور ىف ( هبر نم مكدحأ وندب ) هلوق . كانه داهشالا

 اضيأ فنكلاو « هبناج ىأ ءا اهدمب نونااو فاكلا حتفب ( هفنك عضي یتح ) هلوق . ةلذم ولدو ةمارك برق

 ركذو ٠ هت ءالکو هتباح ىف ىأ نالف فنك ىف نالذ لاقي اک لامن هللا قح ىف زا لوالاو « انه دارلا وهو رتسلا

 نب ديعس ةياور ىف عقو هنأ ةحيحصلا ةياوزلا ديؤب و نونلا لدب ةانثملاب لاقف امينش افیحصت هفم ممضعب نأ ضايع
 لوقیف ماه ةياور ىف (اذكو اذك تلمع لوقیف) هلوق ۰ «هرتسو » مامه ةياور ىف داز ,هباجح ىف هلم, ظفلب ريبج ش

 هل لوقيف ه ريبج نب ديعس ةياور ینو « هبوتذب هروقيف» ماشهو دعس ةيا هد ىف داز ءاذكو اذك بنذ فرعتأ »

 مامه ةياور ىف داز ( معل لوقيف ) هلوق ۰ « فرمتأ فرعتأ لوقبو «٠ بنذ بنذب هررقيو ؛ أر ةيف كتفيحص ارقا

 اهرفغأ انأو ايندلا ىف كيلع امترتس ینا لوقي مث ) هلوق . « فرعأ لوقيف » ماشهو ديعس ةياود فو « بر ىأ »

 ىلع علطيال ىرتس ىف كنإ كيلع سأب ال : لوقيف ةرسيو ةنع تفالیف» ریبج نب ديعس ةياور ىف ( مويلا ك
 ديعس تاياور ضعب ق عقوو « هتانسح بانک ىطم.يف د مجاور ىف ماشهد ديعسو مامه داز « یریف كب ونذ

 امأو » ةئالثلا دنع عفوو « كل ابترفغ دقف بهذا » ريبج نب ديعس ةباور قو , أطخ وهو « ىوطيق » ماشهو

 سوء.ر ىلع یدانیف رفاكلا امأو » ماشهو ديعس ةياور قو « نرقفاملاو رافكلا » مهضعبل و « قفانملاو رفاكلا

 حج داهشالا نأ دوه ريسفت ىف مدقت دقو « نيملاظاا ىلع هللا ةنعل الأ ممبر ىلع اوبذكن يذلا ءالؤه : داهشالا
 ىلع هللا لضفت ثيدحلا ىف : بلهملا لاق ٠ فارشأو فيرشك ديش عج اضيأ وهو : بحاصو باحا لثم دهاش

 لهآ ىلع ديعولا ذفنأ نم لوق فالخ < مهنم ءاش سرم بونذ رفغي هنأو « ةمايقلا موي موندل هرتسب هدابع

 نيذلا ميلاف نيقفانملاو رافكلا الا ادحا هرتسو هفنک هيلع عضي نم ثيدحلا اذه ىف نئتسي مل هلال ناميالا



 ثيدحلا ٩۰۷۰ - ٩۰۷۲ ۸٩

 ثب دملا اذه ملاظملا بانك ىف درو اف اذه يراخبلا رعيت ا دن : تاق . ةنعللاب د شالا سرر ىلع مويلع ىداني

 تناك لاظم نوصاقتي داذلاو ةنجلا نيب ةرطنقب اوسبح رانلا نم نونمؤملا صاخ اذا و ديعس بأ ثيدح هعمو
 دارلا نأ ىلع ثيدحلا اذه لدف . ثيدحلا , ةنجلا لوخد ىف مه نذآ اوقنو اوبذه اذا ىتح « ایندلا ىف مهيب

 اأ ثيدحلا ىضتقف . دابعلا ماظم نود ىلاعتو ةناحبس هبرو ءرملا نيب نوکی ام ريع نا ثيدح ىف بونذلاب
 اک ةا كلاب اهتم جرم مث رانلاب بذعي ةاصعلا نم نينمؤملا ضعب نإ ةعافشلا ثيدمح لدو « ةصصاقملا لا جاتحت

 اهدحأ : نیمسق ىلع ةمايقلا ق نيئمؤملا نم ةاصعلا نأ ىلع كثرداحالا هذه عرق لد « ناعالا باتک یف هرب رقت مدقت

 ىف ةروعسم هتلصعم نوک مش : نيمسق ىلع ملا اذه نأ ىلع رمت نا یو دف « ةبر نيبو هنيب هتيصعم نم

 هلأ ىلع هم ومفم لدف ةرهاجب هتيصعم نوكنت مسقو « قولعذلاب وهو ةءايقلا ىف هيلع هللا اهرتسي یناا اذبف ايندلا

 ىلع مهتائيس حجرت مسق : اضيأ نيمسق ىلع مرف دابعلا نيبو هنيب هتيصعم نوک نم ىناثلا مسقلاو . كلذ فالسخب
 ةنملا نولخدیال ءالؤبف مهتانسحو مهتائيس ىواسفت مسقو « ةعافشا اب نوجر مث رانلا ىف نومقي ءال يف مهتانسح

 ةح.مصأا تداحالا هلع تاد ام لع ءأنب هلك اذ هر 5 كيوس یا گود لوح هيلع لد اک صاقتلا prs عمي ی

 ءاشب ام هدابع ىف لعفي وهو ءیش هللا ىلع ب الف الاو ؛ هرامتخاب هلمفي 20 نأ

 هتيقر : هفطع . هسفن ىف ًاريكتسم + 4 هنطع ىناث )ل دهاجم لاقو ٠ ريكا تسیساب - ۱
 م ۳ 1

 ىعازمللا بهو نب ةثراح نع "یسیقلا دلاخ نب "دبعم انث"دح نایفس انربخأ رريثك ن "دم شرم - ۱

 کوخآ الأ . هربأل هللا ىلع قول فعاضتم فيض لک ؟ ةئجلا لهاپک ربخآ الأ : لاق كي ین نع د
 « ريكتسم ظاوج "لمع لك ؟ رادلا لهأب

 تناک» لاق كلام ن "سن انثدح ليوطلا دی انّربخأ يمه انك لح ىسيع نب هد لاق و - ۲

 « تءاش ثيح هب ”قلطنتف لب هللا لوسر ديب ذال ةنيدملا لهأ ءامإ نم ةمَألا

 رابكتسالاو ركشلاو کلا : بغارلا لاق ءءار مث ةدحوملا نوكسو فاکسلا ركب ( رك باب ) هلوق

 مظعاو « هريغ نم ربك هسفن یر نأ كلذو . هسفنب هنام) نم ناسنالا ام صتخم ىتلا املا ريكلاف  براقتم

 : نیپج و ىلع ینا ريكستلاو . ةعاطلاو ديحوتلاب هل ناعذالا و قلا لوبق نم علت« نأب هر ىلع رک نأ كلذ

 نوكي نأ ىناثلاو « ریکستلاب یلامتو هن احبس فصو مث نمو ریغلا نساح ىلع ةدئاز ةئسحلا لامفالا نوكت نأ امهدحأ
 یکستم باق لك لع هللا عيطي كلذك ) هلوق ومن سانلا ةماع فصو وهو « هيف سيل ۱« اهبشتم كلذل اک تم

 هفت ف : لق الا و ۰ ريكس لا حراوجلا ىلع روظ نأ : نيمسق ىلع رکلا : ىلازغلا لاقو 0 هلثم رکتساا و € رایج

 هقوف هسفن یر هيلع اریکتم ىعدتسي یک لاو ١ سفنلا ةژر ىلا حاورتسالا وعو سفنلا ف ىذلا وه لصالاو . ربك

 لاقو) هلوق ۰ اريكتمال ًايجعم نوكي نأ دوصخب هدحرو الا قلع 1 نف بجا نع ربكسلا لصف و : هب ارکتمر

 لصالب ضایب اذكه ۱)
 كربلا عن e ۷۰ جا م
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 لات دهام نع حبجت ىبأ نبا نع ءاقرو نع ىنايرفلا هلصو ( هتبقر هفطع . هسفن ىف اریکتسم ( هفطع ىتاث ) دهاج
 هلوق ىف سابع نبأ نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم متاح ىبأ نبا جرخأو . هتبقر لاق ( هفطع ىتاث ) ىلاعت هلوق ىف
 ( هفطع ىناث ) ىدسلا قيرط نمو . هقنع ىوال : لاق ةداتق قيرظ نمو , هسفن ىف اريكتسم لاق ( هفطص یا )

 ءىش اذه لوقي لجرلا وه : لوقب بك نب دم ناك: لاق یندلا رخص ىبأ قيرط نمو . ةمظعلا نم ضرعم ىأ

 نم متاح ىبأ نبا جرخأو . ىتنعلا فطعلا لوقت برعلاو : رخص وبأ لات . لجرلا وه فظعلا# ۰ لجر هيلع تينث

 بالا باتك- ۷۸

 دقو بهو نب ةثراح ثيدح امهدحأ : نيئيدح هيف ركذ مث . ثراحلا نب رضنلا ىف تلزن اهنأ دماج نع رخآ هجو
 لمأب مريخأ الأ » هلوقو . رانلا لهأ نم هاب رركتسملا فصو هنم ضرغلاو « نةدرس ريسفت ىف هحرش مدقق

 ثيدح امينا . لهأ نم الدب نوكي نأ زوج الو خا فيمض لک مريدقتلا نال لك عفرب وه « فيعض لک ؟ ةنجلا
 وهو « ةليقث ةدحومو ةحوتفم ةلمم عابطلا ناب فورماا حيمن ىبأ نا ىأ ( ىميع نب دجم لاقو ) هلو . سنأ
 ىنيدملا نب ىلع لاق ىح میشه ثیدح مع ةقث وهو , نونلاو ةمجمملاو ةرمحلا حتفب ةنذأ لیزت ىدادنبلا رفعج وأ
 ةقثلا عابطلا نب ىسيع نب دمج انثدح : متاح وبأ لاتو « میشه فیدح نع هنالأسي ىد-مم نباو ناطقلا ی تعم
 وحن ظفح ناكو « هقفتب ناك : دواد وبأ لاتو . دمع نم ريك أ قحما و ىسيع نب قحسا هيخأ ىلع هحجرو « نومألا

 .ىذمرلا جرخأو . ةطساو الب دواد وا هلع ثدحو « نيتئامو نبرشعو عبدأ لس فاو ثردح فلأ نيعب رأ

 جحلا یف رخآ عضومو عضولا اذه ىوس ىراخبلا ىف هل رأ لو ۰ ةظساوب هثيدح نم هجام نیار ىثاسنلاو لئامشلا ىف
 مع وبآ لاق دقو , ثيدحتلااب هنع هحيرصت ىراخبلا خسل نم ءىش ىف رآ مو داح لاق « انئدح یسیع نب دمج لاق م

 جرخع لو هركذف یجع نب دمع لاق ىراخبلا لاق : لاق هناف لیعاسالا امأو , ةياور الب یراخبلا هرکذ هم رخت دعب

 دنسم ىف هن وک نع لفغو ؛ ىراخبلا قي رط نم هجرختسم ىف هفاسف , اضيأ میمن ىبأ ىلع هجرخم قاض دقو « ادنس هل
 حرصت لبنح نب دحأ نع هميرخت نع یراخبلا لدغ انا « هيف یمهع نب دمع خيش میشه نع دحأ هچرخآو . دحآ

 ىراخبلاو « سلدم ديمحو « سنأ نع ديمح انأينأ » مشه نع هدئع هنأت ؛ ثيدحتلاب ىميغ نب دم ةياور ىف ديمح

 نم هلو « اهتجاح ىف هب قلطنتف , دحأ ةياور ىف ( تءاش ثيح هب قلطنتف ) هلو ٠ ثيدحتلاب هيف حرصام هل جرخم

 هدي عني اف لب قا لور ديب ذخأتف .ىجتل ةنيدلا لهأ دئالو نم ةديلولا تناك نا د سفأ نع ديز نب ىلع قیرط

 وهو همزال ديلاب ذخ لا نم دوصقملاو « هجولا اذه نم هجام نبا هجرخأو « تءاش ثيح ةب بهذ” یتح اهدي نم
 ؛ ةرحلا نود ةمالاو « لجرلا نود ةأرملا هركذل عضاوتلا ىف ةغلابملا نم عاونأ ىلع لمتشا دقو . دایقن الاو قفرلا

 ةراشإ ديلاب ذخالاب .رييعتلاو . ةنكمألا نم ىأ 7 تءاش ثیح د: هوم و < تناكذمأ ىأ ءامالا ظفلب مع ثيحو

 اذهو « كلذ ىلع دعاسل ةجاحا كلت ىف امدعاسم هنم سا ةئيدملا جراح اهنچاح تناك ول تح فرصتلا ةءاغ ىلا
 نم ؛ ثيداحأ عضاوتلا حدمو ربكلا مذ ىف درو دقو . لب ربكلا عاونآ عيمج نم هت.ارب و هعضاوت دي نم ىلع لاد

 ربك نم ةرذ لاقثم هبلق ىف ناك نم ةنجلا لخدم ال » لاق لَو ىنلا نع دوعسم نب هقا دبع نع لسم هجرخأ ام ایا

 حتفب طمغلاو « سانلا طحو قحلا رطب كلا : لاق « انسح هلع و انسح هبوث نوكي نأ بح لچرلا نا : ليقف

 قلا رطب نم ريكملا و ظفلب کاملا هجرخأ دقو ؛ راةتحالاو ءاردزالا وه ةلمبم اهدعب ميا نوکسو ةمجعملا

 نع لأس هنأ هلع نسح دنسپ ىناربطلا ىور دقف سيق نب تباث نركي نأ لمتح رركذملا لئاسلاو ؛ تءانلا ىردزاو



 ل 4۹۱ ۱ ٩۰۷۵ - ۰۷ ۱ ثيدحلا

 سابع نآ ثيذدح نم دیمح نی دبع جرخأو ۰ كلذ نع لأس هنأ ورع ن داوس ثيدح نم جرخأ اذكو . كلذ

 .هرکنیف لام لجد ىلع كل نوكي نأ هفسلا : لاق ؟ وهامو هللا ىناي : لاقف . سانلا سمغو « قلا نع هفسلا ريكلاا » هعفر

 مجلع لس 1 مثءارتفو الا ما یار اذاو , ةن ار اش “یگ نآ سءغلاو « ىبأف هللا ىوتتب لجر هار

ددح نم ماحلاو نارح ني هجو هج ام ناو قاسااو ىذمرلا جرخآو ۳ مه ةرمحم مها ساحب و
 نک ناب وث ث

 نابح نا هحصو هجام نباو دحأ جرخأو «ةنجلا لخد نیا و لولخلا و ربكسلا نم «یرب وهو تام نم » هلع ىللا

 هللا لع ربكست نمو« نیملع ىلعأ ىف هللا هلع ین ةجرد هللا هعفر ةجرد هلل عضون نم د «عقر ديعس لأ ثيدح نم

 مكاياد هءق ر ربع نا نع «ءطيرألا د ۳ ىناربطلا جرخأو « نيلفاس لفسا ف هلمع ىح ةچرد هللا هعض و ةچرد

 تا2 هتاورو «ةءارعلا هيلع ناو لجرلا ف نوکر ركلا ناف 2 ربكلاو
 رکلاب دارلا نأ ىربطلا نع لاطب نا قحو

 وه ام ربكلا نم نوكي نأ رکنی الو : لات > هللا ىلع ١ تداحالا ىف هلوق لیادب ¢ رفكلا ترداحالا هذه ق

 دشأ هلا قا نوكي هبر ىلع ربكلا دقتعم نال < هاناقام ینعم نع جراح ريغ هنكل و ىلاعت هقا ريغ ىلع رابكتسا

 ب هنأ لوسد نأ ميلا فيفختو ةلمهملا رسكب راح نب ضایع ثردح نم لسم جرخأ دقو . ىبتنا اراقحتسا

 ه و وبكل نه یمن مضاوتا اب سالاو ۰ ثددحلا 0 دحأ ىلع دحأ ینییال ی ا ومضا و نأ"ىلا ىحوأ هللا نا » لاق

 « نيلخادلا لوأ عم ةنجلا لخدب ال : ليقف لسملا قح ىف كلذ ليوأق ىف فلتخاو . هريغو رفكلا نم معأ وهو « هدض

 , ظيلغتلاو رجزلا دروم درو ليقو « هنع ىنمي دق نکل و املغخدي ال نأ هژازچ ليقو , ةازا نردب اپاخدب ال ليقو

 ىوونلا هفعضتسا و ٠ ىباطملا ةاكح , ربک هیلق قو اف وخد لاح ةذجلا لعدي ال هائءم ليقو . دارم ريغ هرهاظو

 یی ماقما : ىيطلا لاق . ةنجلا ةئجلا لمآ لوخد هفص نع رابخالا ال هبحاصو ريکا منل قيس ثودحلا نال داج اف

 وأ زئاج وهف هللا ةمعن رابظال ةئيزلا لامتسا ناك نا باوجلا ريرحت نال « لطابلا بكن ري نم ىلع ربكلا لمح

 مومذملا وهف هللا ليبس نع دصلاو سانلا ریذح و قلا غا یا یدولا رطبلل ناك ناو « بحئسم

 رجب نأ لجرا لحال » اِ هلا لوسر لوقو . ةرجملا ساپ ر ۹۲
 « ثالث قوف هاخآ

 نب كلام نب فوع ىنثدح لاق یره زا ر نع 1 انربخآ نالا وأ ا - ۷ ۷۷۴

 ف لاق ريبزلا ù هلا دبع "نا تادخ ةشئاع ناو اما 4: ید جوز ةشئاع ىخأ نبا وهو ثراحلا نبا وه ليفطلا

 تلاق . من : اولاق ؟ اذه لاق وهأ : تلاقف « املع نّرجحال وأ ”ةشئاع نیهنذدا هاو : ةشئاع هایم ماطع وأ 75

 هقاو ال : تااقف «ةرجحلا تلاط نيح اهيلا ريبزلا نبا مفشتساف . ادبأ ريبزلا نبا 1 ال نأ رذن “لع هل وه

 نب نمحرلا دبعو ةمرخ نب سل لك ريبزلا نبا ىلع كلذ لاط الف . یرذت ىلإ "نت الو ادبأ هيف كش ال

 اهل لحال اهناف ةشئاع ىلع ىناماخدأ امل شب اک /دشنآ : امل لاقو - رر یب نم اهو - شوفي دبع نب دوسألا

 مالسلا : الانف ةشئاع .ىلع انذأتسإ یتح امپنیدرأب نیلمتشم نمحرلا دعو "روسلا هب لبقأف . ىتميطق ذم نأ

 أت الو - کساک اوآخدا معن : تلاق ؟ الك: اولاق . اولخدا : ةئاع تلاق ؟ لخدنا « هناكربو هللا ةمحرو كيلع



 بدالا باتك - ۷۸ 1۲

 ةروسما "قنطو ¢ یکبیو اه دشازپ "قنطو شاع ”قنتعاف ”باجحلا ريبزلا نا لغد اولخد املف  ريبزلا نا اممم

 هناف « ةرجملا نم رتمع دق اع "ىم هي یبلا نإ : نالوقيو « هنم تانيقو هنلكام الإ اهمادشاني“ نحرلا دبعو

 امهر ذت تقزط جیرحتلاو ةركذنلا نم ةثئاع ىلع اررثك ألف , لای ثالث قوف هاخآ رحم نأ لسا لحال

 كلذ اھرذن ىف تتعأو . ريبزلا نا تلك ىتح اهب الازت مف . ديدش ٌرذدلاو «ثرذن ىنإ : لوقتو ىكبنو

 « اههاخ اومد لبث یتح یکبتف كلذ دعب اه رذ رک ب تناكو . ةبقر ”نيعبرأ

 لوسر نأ كالام نب سنآ نع » ,باپش نبا نع "كلام انربخآ فدو نب هللا دبع ا( - ٩۰۷۹

 خب نرأ سل لت الو . اناوخإ هللا دابع اونوكو «اورب ادت الو اودساح الو اوضغابتتال : لاف كي هقا

 « لايل ثالث قوف ءاخأ

 ينأ نع » ىثيلا ديزي ن ءاط نع ربابش نبا نع ام انربخأ فسوب نب تا دبع اترگزو - ۷
 قوف ءاخأ رجه نأ ٍلجر لحال : لاق لك هها لوسر نأ یراصنألا بویآ

 رعیف نايقتلي « لايل ثالث

 < مالساا أدبي ىذلا اهریخو « اذه ضرمیو اذه

 [ ۱۲۳۷ : ىف هفرط - 1.99 ثيدحلا ]

 لصالا ىف یهو ؛ ايقالت اذا رخآلا ةملاكم صخشلا كرت ىأ , ميلا نوکسد ءاحلا ركب ( ةرجحلا پاپ ) هلوق

 لحي ال لي ینلا لوقو ) هلوق . امكح مدقق كلت ناف نطولا ةقرافم اهب دارلا سیلو . الوق ءأ ناك المف كرتلا

 صوصخم هموم نأ نیہ نأ انه دارأو « بويأ ىبأ نع بابلا ف هلصو دق ( لایا ثالث قوف ءاغأ رجب. نأ لجرل

 صنلاب لايل ثالث نم رثكأ نیملساا نيب ةرجا مرحت .العلا لاق یوونلا لاق , كلذل بجوم ريغب هاغأ رجه نمي

 عجديل ردسقلا كاذب خوسف ؛ بضغلا ىلع لوبجم یدالا نال كلذ ىف هنع ىنع اما « مورفملاب ثالثا ىف حابتو

 یغل رانا ءانئأ ىف ةرجحلاب ادب ول ىتح < لای ثالث ریتعلا : ىطرقلا سابعلا وبأ لاقو . ضراملا كلذ لوزب و

 مايالا نود ىلايللا رابتعاب مزجلا فو : تلق . ةثلاثلا ةليللا ءاضقناب وفعلا یضقنیو « مويلا كلذ ةبل ربتمت و ضعبلا

 دمتم « مايأ ةلالث » ظفلب بويأ ىبأ ثيدح ىف بيعش ةياور ىف « دساحتلا نع ىهنام باب » ىف ىنعم دقو « دوج
 نوكيو « اهياايلب ديرأ مايالا تقلطا ثيحو ابمايأب ديرأ ىلايللا تقلطأ ثرحل « اهیلابلب مایا ةثالث هيف صخرملا نأ

 « ءاثالثلا مري روظلا اهرخآ ناك تسلا موي ىبظلا نم الغم تئدتبا اذا ؛فقفلم اهيلاملب مايأ ةثالث ىضم رابتعالا

 : ثيداحأ ةثالث هيف ركذ مث . طوحأ لوآلاو ؛ ةليقلا وأ مويلا ءادتبا نم هدعلا لوأ نوكبو ؛ رسکسلا ىغلي نأ لمتحم و

 فوع ىنثدح ) هلوق ۰ فوقوم عبار نعو منع هيقابو عوفم ءىش ةباحصلا نم ةثالث نع هبفو « لوالا ثيدحلا

 خيش نایلا ىبأ نع دحآ هجرخأ اذکو امهريغ دنع ؛ رذ ىبأو قسفلا دنع اذك ( ةشئاع یخآ نبا وهو ليفطلا نبا

 ىلع قيرط نم ىليعامسالا هجرخأ دقو « اپم# ةشئاع ىخأ نبا وهو « ليفطلا نب كلام نب فوع ء لاقف هيف ىراخبلا

 یلدح د هنع عازرالا ةاور يأ ؛ یرهزلا نع ما رمعهو ناسيك ù حلاصو یعازرالا ةياور نم ىنيدملا نبا
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 فوع یئدح : هنع اص ةيا ور قو « نامور مآ ابمآ نم اهل اعآ ناکو ةءونش ذزأ نم ناكو كرام لا نب ليفطلا

 نب ىلع لاق « ليفطلا نب ثراحلا نب فوع د رمعم ةاور ىفو « اهمال ةشئاع ىخأ نأ وهو ثراحلا نب ليفطلا نا

 ةملهبملا حتفب ینعی ةربخس نب لمفطلا نب ثراحلا نب فوع فر ملا وهو یدنع با وصا ر !وفهاتخا اذکم : یبدلا

 « هدع شارح نب ىعبر نع ريمع نب كلما ديع یور ىذلاوه هوبآ ليفطااو : لاق ع ذ:؟ اس ةمجعم امهتيب ةدحوملاو

 رمعم قیرط دمحأ جرخأ !ذکو , هجام ناو ىئاسنلا هجرخأ « نالف ءاشو هللا هاش ام اولوقت ال و ثیدح ىعي

 بيعشو رمعم قيرط نم دروأ نأ دب « نارجحلا نع ىهنلا باتك» ىف ىبرحلا مهاربا لاقو ؛ یعازوالاو
 نب ثراحلا نب فوع نع ىرهزلا نع رفاسم نب دلاغ ني نمحرلا دبع قيرط نمو . مدق: اک ىعازوالاو اصو

 یعازوالا مو اذكو : لاق « مهو اذه : روسملا نع ةورع نع ىرهزلا نع دشار نب ناعنلا قيرط نمو « ليفطلا
 ىف دلاغ نب نزلا دعو رمعم باصأو « ثراحلا نب ليفط# ی فوع هلوف ىف حلاصو ثراملا نب ليفطاا هلوق ىف

 هعمو 1كم مدق یدزالا ةر نب ثراحلا نأ ىدنع ىذلا : لا5 م" « لاق اذك . لیفطاا نب ثراحلا نن فوع امملوق

 دبع هل تدلوف ناموز مأ ىلع ركب وبأ فلل تام مث « قیدصاا ركب ابأ فا ةينانکلا ماع تنب نامور مأ ةت ما
 «افوع ثراحلا نب لیفطا دلوو ؛ اهمال ةشئاع وخأ وف :ثراحلا نب ليفطلا ثراحلا نم اهل ناكو ةشئاعو نحرلا

 هتيمست ىف باصأ ىذلا نوك-ي اذه لعف . ىبتنا ىرهزلا هنع ثدح ىذلا وهو « هذه ريغ ةياور ةشئاع نع هلو

 :ىنيدملا نب ىلع ةبوص ىذلا وه لوالاو , هابلقف دلاخ نب نمحرلا دبعو رمعم امأو « ناسيك نب اص هبسنو
 ليعامسالا هجرخأو « لسم نب ديلولا ةياور ىه هنع نرحا اهركذ ىتلا ةياورلاف ۰ یعازوالا ىلد فلتخا دقو
 ثراملا بلقن دحأ ةياور ىف بضغ امأو « دلاع ناو رمعم ةياور قفو ىلع ىعازرالا نع ريث كن با ةباور نم

 ىف ىراخبلا جرخأ دقو , هدج ةيمست نع تكسو باصأف رذ ىبأ ةياور ىف ىراخبلا هنذحو « اکسا ام هایسف اأ

 عماج د ىف ریثالا نبا هب مزج ىذلا نأ ربظ كلذ ررح اذار . كلذک دلاخ نب نمحرلا دبع ةياور « درفملا بدالا »

 نغ انه ىوارلا مما رب رحت ىف هلك روکذلا فالت-الا و : ديمي سیا ليفطلا نب كلام نب فوع هنا نم « لومآلا

 ةياور ظوفحملاو ريبزلا نب ةورع هلع یرهزلا خيش بلق هنال , ةذاش اتاق دشأر نب ناما ةياور الإ هيسنو ةشئاع

 . هنع ىرهزلا ةياور ريغ نم هنكسل شرف بفانم لئاوآ ىف مدقن ا المآ ةورع ةياور نم ريخلل نأ ىلع « ةعاجلا

 1 حمآ لوالاو ,هتادح» لیصالا ةياور ىف عقوو « لومفلا فذحيو را مب رثك الل اذك (تثدح ةشئأع نا) هلق

 حلاص ةياور ىف عقوو ؛ نيبجولا ىلع رمعم ةياور ىف عقود« «ابغلب ةقئاع نا » ىعازوالا ةياور ىف نأ هديؤيو

 هللا دبع طخرف « اهتعاب اهل راد ف ه ىعازوالا ةياور ىف ( ةثئاع هتطعأ ءاطع وأ عيب ىف ) هلو . « هتثدح د اضيأ

 نع ةدئاع نیما هللاو امأ : لاقف د ىعازوالا ةياود ىف داز ) ةعئاع نیل ) وق . « رادلا كلت عیب ريب زلا نبا

 تناك » لاق ةورع قيرط نم شب رق بفانم ىف مدقق ال اذكو « هريغ ةياور ىف ما 1 رسفم اذهو « اهعابر عبب
 یعاب نوکست نأ لمتح هن ال انه ىذلا فا ام ال اذمو « هپ تفدصت هقا قزر نم اههاج اف ء ایش كسع ال ةد'

 ذخ وب نأ یفبش » ةورع ةياور ىف هلوق رسب اذميأ اذه ءابلع نرجحال وأ نيمنتل» هلوقو ۰ اهثمثب قدصتتل عابرلا
 ` ةياور قو «ادبآ ةلكو دلاغ نب نمحرلا دبع:ةياور ىف ( ادب ريبزلا نا ماكأ ال نآ رذن “لم هلل) هلو . « امد لع

 ' لاق « هنيو ینیب تولا قرفي ىح ه ادبآ هلوق لدب یعازولا قبرط نم ليعامسالا ةياور قو « ةملكب » رمعم



EAEپد لا باتک سد ۱ ۱ : ۱  

 اهيلع حرشو ءال ه فذح تاياورلا ضعب ىف عقوو ها هتک نإ رذن “لع هريدقت « ملك | ال نآ املوق : نيتلا نبا ٠
 رذن ىلع هند ظفلب شيرة بقانم ىف ةمدقتلا ةياورلا قفاول" وهو : لاق ؛ طرشلا ةفيصب رسكلاب ابطضو قامركلا

 ملا ريبرلا نبا عفشتساف ) هلوق . ارجان همالك كرت ترذن اهنأ ال همالك ىلع العم رذنلا نوكي اذه ىلعف « هتماك نا
 «باوصلا لوالاو « نيح » لدب « یتح د یلمتسلاو یمخرسلا ةياور ىف عقور . رنک ال اذک ( ةرجحلا بلاط نيح

 « هلك همآ ىف كلذب هقلا هصقنف هايإ امترم تل اطف » یعازوالا ةباور ف داز « باوصلا ىلع رمعم ةياور ىف عقوو

 ةياور فو « لبقت لف سانلاب الع عفشتساف » هنع یرخالا ةياورلا فر « هيلع لبقت اهنأ ريدج لكب عفشقساف

 دی نإ سوق نب ديمح قيرط نم فرا مب ھارا جرخأ دقو « نب وجاوملاب رينز ١١ نبأ عضشقرم ساق دلاغ نب نحرلا دبع

 نع هينتربخأ شب دح نبأ: اهل لاقف 0 نب دييعب اهلا عفشتساف د لام ةصقلا هذه ومن رکذف لاق ريبرلأ نب هللا

 هيف ) هلوق ٠ ةليقثلا ءافلا رسكب ( عفشأ ال هللاو ال تلاقف ) هلأ . « ثالث قرف موصلا نع ىم هنأ ین
 ۳ هيع ها ور ىف نيظفللا نيب عمجو ادعو هلوق لدب « ادبأ » یهشک لا ةياود ىف ( ادحأ

 ىعازوالا ةياور قو « ىرذن ىف ثنحأ الو » رمعم ةياور ىف ( ىرذن ىلا ك ینحا الو ) ) ەلۋ . رمعم ةباور ی

 رب زاا نبا ىلع كلذ لاط الف ) هلوق < . هيبفس ىف نوک ريب رل نبا ىف وأ اهرذن ىف ىأ « هيف مثآال هقاو تلاقف و

 نب ةمرخم نبا ورف روسلا امأ ( ةرهز ىب نم امهو ثوفی دبع نب دوسالا نب نمحرلا ديعو ةمرخم نب روسلا ملك
 واولا نوكسو ةمجعملا مضو ةيئاتحللا حتفب ثوغي هد نحرلا دبع امأو « بالك نب ةرهز نب بيهأ نب لفون
 بيهوو ؛ ةرهذ نب و عم عمتجم < ةرهز نبا فانم بع نب بيهو نبا وهو ةثلثم اهدعب

 يذلا مک اي الدر كرر اف ایم بک ی ا ی مولا انه ید ر

 ةرهز ىب ةبارف ةفصو ةلوئحلا هذه ىنعم كانه تنیب دقو « ةصاع علم هقا لور لاوخأبو شیرق نم لاج اهيا
 هاك دطدشتلا زوم و : ةدئاز « ام» و فيفختلاب ( امل هللاب اکددنآ ) هلوق ۰ هم و هیبآ لبق نم ی هقا لوسرب

 ال ) هوقو € نورضع انیدل عيمج اب ) ىلاعت هلوقب هرظن و « اهلع لاخدالا الا بلطأ ال یا « الا می  ضاص
 هيلع المتشي نأ امهأسف یعازوالا دار « ىناتلخدأ الا » یببهشکسلا ةياور فو « نيهجولاب ان رق دقف ( ظفاح ابیلع

 ( ىنعبطت رذنت نأ ال لع ال هلوق ٠ نأشلا ريمض ءاحلاو « هناف » ىنميمشكسلا E امهتيدرأب

 ةياور ىف ( هناکرب و هللا ةحرو كبلع مالسلا الاقف ) هلوق . ابلاغ هتيبر“ ىلونت تناك ىلا ىو اهتخآ نبا ناک هن ا

 ؟ لخدنآ ( هلوق ٠ ةسوتفم لوالا ىف فاكلا نوكن نأ لمتحيف « هللا ةحرو ىلا ىلع مالسلا الاقف د رمعم

 هلوق ٠ « اکمم نمو : تلاق ؟ انعم نمو : الات » یعازوالا ةياور ىف ( معن : تلا ؟ انلك : اولا. مسن : لات

 یرخالا هتیاور قو « اهليقو هيلا تکپ و اجلا كبف » یعاز ما ةلا ور ىف ( کیب و اهدشانب قفطو ةشئاع قنتعات )
 ةرجهلا نم تملع دق امع یہ دق ماب ىنلا نإ نالوقید ) هلوق ۰ « محرلاو هللا ريبرلا نبا اهذشان و » ليعامسالا دنع
 هلبق ال ريسفتااك وهو واولا فذحي « لح ال هنا ء رمعم ةياور ىف ( لايل ثالث قو هاخأ رجه نا ملل لحي ال ةئاو

 وه ردقلا اذ #هو « هدعب نيذللا بوبأ فو سنأ یدک" ىرخأ قي رط نم طوفم ثيدحلا دورو كلذ دیو
 « كلذ ىلع امهترقأ ابناف امج ةشئاعو دوسالا نب نمحرلا دعو روسملا دنسم نم انه وهو « ثيدحلا نم حرفرفا
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 هراظنآ او رکذ نكساو ٠ السم ةن وك دوسالا نب نحرلا دبع دئسم ىف هركذ نع فارطالا باعا لفغ دقو

 ری# نب دیبع نع سبق نب ديح ةياور نم انو امایپ مدقت ىرخأ قيرط ةشئاع نع هلو ۰ ةيفسحلا هذه نم ميمزليف

 معما دیزل ةباديصلا نم ةريثك ةعامج نع نا هاج و : ةشئاع نع ىرخأ قب رط نم دواد وأ اضيأ ی , اهم

 عي لو « ايقتلا اذا مالسلا كرت هنع ىجا نارجملا نأ یریطلا بح یعدا : (هبینت ) . دعب هنی أس اك ضعب ىلع
 نأ ىف ع صرع فلاحلاو هماكت ال نأ تفلح الاف « هيف ام خم الو « ريبزلا نا قح ىف ةشئاع رم كلذ
 « تشنح انآ تدقتعا انآ ىلع لدف هيلع اپمالس ىلع تمدن دقو « مالكسلا كرت ف لخاد مالسلا كرو « ثنح ال
 ىف ءاج امب ريكذتلا ىأ ( ةركذتلا نم ةشئاع ىلع اورنکآ الف ) هلوق . كلذ امرذن ىف هقتمآ تناك ام هدژیو
 قیضلا وهو جرحلا ىف عوقولا ىأ ميلا مث ةلمهم هام ( حيرحتاو ) هلوق . ظيفلا مظكو وفعلاو محرلا ةلص لضف

 ( دی زلا نبا تملك ىتح اهب الازي مف ) هلوق ۰ « فيوختنا د رمعم ةياور فو ٠ ىهنلا نم ةميطقلا ىف درو امل
 . و هنم لیقت ال نآ یداک سا دعب هنم تلیقو « هماک- ال نأ یشخ ام دعب هتدکسف » یعازوالا ةماور ف

 هب اهل عيتباف لاب نولا لا تثعب مث » یعازرالا ةياور ىف ( ةيقر نیسمبرآ كلذ امرذن ىف تقتءأد ) هلوق
 ممتفتعان باقر رشعب الا لسرأف , ةمدقتلا ةورع ةيارر ىف عتوو « اهرذنل ةرافک ا-متةّدءأف ةيقر نومبرآ
 دعب ترتشا یه نرکن نأ بابلا ةاور اني الو  الوأ ةرشملاب املا لسرا ريب زلا نب هللا دبع نا هرهاظر
 زکذن تناكو ) هل ٠ « نيعب رأ تغلب ىح لزت مل مث » ةيضاملا ةياورلا ىف عقو دقو « مهتة د أف نيمبرالا مامت كلذ
 ةياور ىف عقوو « كلذ اهرذن ركذت كلذ دمب اتع مث ثراحلا نب فوع لاق م یعازوالا اور ىف ) اهرذن

 .اذه اهمالك هلمتحام كانه تن و . « هنم غرفأف ةليعأف المع تفلح نيح تلعج یئ تددو و تلاق اهنأ ةورع

 ىف سنا ثيدح مدقا دقو ؛ بوأ ىلأ نع دیزب نب ءامع ناو فا نع یرهزلا ثيدح كلاثلاو ىناثلا ثيدحلا

 « هخيش نع كلام قرط نم جرخأ هنآل : نيبجولا لع یرهزلا دنع هنأ اعم امهدارب اب دارآ و « دساحنلا پاپ »

 ىد ڪلا اور قو «نايقتلب » هيف دازو الوأ هقلع اك « لجرا لحال و هنع بوبأ ىبأ ثبدح لوأو
 مهفلاخو « یرهرلا باعصا قفتا اذکم ( بربآ ىبأ نع ىثيللا ديزي نب ءاطع نع ) هلوق ۰ ء8 ةءايزب « نايقتلبف »
 وأ هللا ديبع نع و لاقف هنع ساو نع ديعس نب بیش ميلك موفااخو « دآ نع دیزپ نب ءاطع نع : لاقف ليقع

 ین وب نع بهو نبا هطبض دقو « هدنس طیضب لف بيبش امأ : رجلا ميهازبا لاق « بمک نب ىبأ نع نمحرلا دبع
 لاقف هسفن لبق نم هبسنف ىبأ نع راصف :بوبأ ظفل هيلع طقس هلملف ليقع امأو « لسم هجرحخا باوصلا ىلع هفاسف
 هعیط ف یدالا نال , قفرلا نم وهو : ثالثلا ىف كلذ ةحابإ هرهاظ ( ثالث قوف ) لوق . كلذ ىف موف بمک نبا

 . اذه ضرعيو اذه ضرعيف ) هلْ . ثالثلا ىف لقب را لوزب هنأ بلاغلاو « كلذ وحنو قالا هوسو بضغلا
 كيسل دواد ىبآلو <« ةنجلا ىلا قبي و ىرهزلا نم ىرخأ قیرط نم یربطلا داز ( مالسا اب ادیب ىذلأ امهریوش و

 درب ۸ ناو « رچالا ىف اکرتشا دقف هيلع در ناف ؛ هيلع لسیلف هيقلف ثالث هب ترم ناف . ةرب رم ىنأ شی دح نم حیح

 نم رابح نبا هحصو « درفلا بدالا , ف فنصااو دحال و « ةرجحلا نم للا جرخو « مثالاب ءاب دقف هيلع .
 وج رکذف نرافک هقبس نوكي اف املوأو < امپما رص ىلع امادام قحلا نع ناثک ان اممناف ١ صاع زب ماشه ثيدح

 اد ىذلا امهديخو ) لوق ۰« اعبمج ةنجلا الغدي مل امهمارص ىلع انام ناف » هرخآ ىف دازو ةريره ىبأ ثيدح
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 ىلإ هدوعب الإ ةرجحلا نم أرببال : دحأ لاقو , هدرو مالسلا درجع ةرجملا لوزت : ءالملا رثک | لاق ( مالسلاب
 مماقلا نبا لاق اذكو . مالسل اب ةرجملا عطقنت مل هيذؤي ناك نا مالكلا كرت : اضيأ لاتو . الوأ اهیلع ناك ىتلا لالا

 : تاق ۰ مساقلا نبأ لوق دبّوب اذهو ىنعي « هيلع لس ولو اندنع هيلع هتدابش لوقت مل همالك لرتعا اذإ : ضایع لاتو

 امآ و « هيلع هتدارش لبقت الف ايش هيلع هنطاب ىف نأب رعشي ةللاكملا كرثو « امف قوتي ةدابشلا نأ, قرفلا نكي و
 قيرط نم ىناربطلا هاور ام روهمجلل لدتساو , منت سيلف ثالثلا ىف كلذ هك رت دعب هيلع مالسلاب ةرجملا لاوز

 «هاخأ » هلوقب لدتساو « هيلع لسيف ىنأي نأ هعوجرو » هیفو فوقوم ثيدح هانثآ ىف دوعسم نا نع بهو نب ديز
 عورفپ نيبظاع ريغ رافكلا لوقب نل « ل. لحال هلوق ىف ةجحال : یوونلا لاقو . نينمؤملاب صنع محلا نأ ىلع
 لسلل نأ ىلع لادف ةوخالاب دييقتلا امأو . هب عفتني و عرشلا باطخ لبقي ىذلا هنوکل للاب ديبقتلا نال ؛ ةعيرشلا

 مالسلاو هتلاکم نم منتماو لما هيخأ نه ضرعأ نم نأ ىلع ترداح الا هذج لدسا و. دیبقت ريغ نمر فاكلا رجم نأ

 زوحيال هنأ ىلغ اوعمجأ : رلا دبع نبا لاق . مآ مارا بكن مو « مرحتلا مولتسي لحلا فن نال « كلذب ما هيلع

 ناك ناف « ةرضم هايد وأ هسفن ىلع هتم لخدي وأ هنید هيلع دسفيام هتلاکم نم فاع نمل الا ثالث قوف نارجملا

 ديبالا نبا قح ىف ةشاع نم ردص ام اذه ىلع لکشتسا دقو . ةيذؤم ةطااخع نم ريخ ليمج رجه برو « زاج كلذك

 هوركم وأ مارح ىف ناكاذإ امأو « لصا نأ وأ قّعأ نأ "ىلع هللک ةحاط ىف ناك اذإ رذنلا دقمنپ امل : نيتلا نا لاق

 وه امنا مرحلا ناب یربطا باجأو . هورکم وأ مارح وهو رجاهتلا ىلإ یضفب مالكلا كرتو « رذن الف حابم وأ

 مالسلا در نم الو ريبزلا نبا ىلع مالسلا نم تعاتما اهنأ هيف سول ةفئاع نم ردص ىذلا نأو « طقف مالسلا كرت

 رخآلا اهدحا ملكي الو ناعمتجيال نیدلب ىف اناك نم ريظن هلمجو كلذ ريرقت ىف لاطأو . مالسلاب اهأدب ام هيلع
 لغد نمو « نذإب الإ اماع لخدي نأ لاجرلا نم دحال نذآنال ةشئاع تناكو : لاق . نب رجاهتم كلذ عم اسيلو

 ةدملا كلت ىف تناكف « اهتذإب الإ اماجح املع لخدب ال كلذ عمو « اهنم مر اذ ناک نإ الإ باجح اهنوب و هنيب ناک

 , اهب ةلاطالل ةدئافال هجوأ نم هکلس ىذلا دخلا فمض نخ الو لاق اذک . اهاع لوخدلا نم ريبرلا نبا تعم

 « الع نرجحأل هلوق وهو امظع اما لاق ام بكترا ريبزلا نبا نأ یار ةشناع نأ هريغ هب باجأ ام باوصلاو

 هللا اهقزر امف فرصتلا نم اهعنل بجوملا ريذيتلا نم زوحي الام باکترا ىلإ اهل ةبسنو اهردقا اصیقت هيف ناف
 مدسقت اک هنازنم ىف اهدنع دحأ نكي لو همأ تخأ هنلاخو نينمؤملا مآ امنوک نم كلذ ىلا فاضنا ام عم , ىلاعت

 مظعتسي صخشلاو « قوقع عون هنم عقو ىذلا كلذ ف نأ تأر اهنأ كف « شيرق بقانم لئاوأ ىف هب حبرصتلا

 بیک مالك نع ی ینا یبن اك« هتلاکم كرتب كلذ ىلع هتازاجم نأ تأرف . بيرغلا نم همظعتسپ الام هب ذولي نم

 نیقفانلا نم امنع فاخت نم مالك نم عنمب ملو « رذع ريغ كوبت ةوزغ نع مهفلختل مه ةبوقع هيبحاصو كلام نبا

 يناطخلا رکذ دقو . ةشئاع نم ردص ام لمح اذه ىلعف « مه راقحل نيقفانملاب ءاددزاو مهتلزنم ما ةثالثلا ةذخاؤم

 ؛ اربش هءاسأ رجه 2 هنأب لدتساو « ثالثلاب قیضت ال كلذ وح و هتجوز جوزلاو هد و دلاولا رجه نا

 الو . ةرجابملا نع ىهنااب ميملع عم اضعب ميضعب ةلاکم كرت منزاجتسا ىف فاسلا نم ريثك نم ردصام كاذكو

 « قيرط لكب ةدداوملاو مالكلاو مالسلا لذبیف ةلج ضارعإلا بانتجا لع 98 « ىندأو ىلعأ نيماقم انه نأ ۴

 هكرت نف ىلعالا امأو ؛ ىتدالا ماقما كر نا وه اما ديدشا دیءولاو ‹ هریغ نود مالسلا ىلع داصتت الا لدالاو
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 هلوق ین ريب زلا نإ راشأ اذه لإو ٠ محرلا ةعبطق هيف لخدب هن او براقالا فالخ 2 موللا هّقحلي الف بزاجالا نم

 ىلإ ىنتفي كلذ ديب أتف الاو « دما كاذا نکیلف ینذ ىلع ةبوقع قرجه تناك نا ىأ « ىتعيطق اهل لحال هناف »

 راذتعا نم عقو اهلف « هتزتلا ىذلا رذللاو اذه اهدنع ضراعت ماكل كلذب یلع ةشاع تناك دقو «محرلا ةعيطق

 ىذلا قتملاب اهرذن نع ریفکتل ىلا تجاتحاو « هنع ضارعإلا كرت اهدنع حجر عقوام هعافشتسا و ريبزلا نبا

 كلذ ىلع فسالا رمظتف اهفکی ال روکذلا ريفکشلا نأ ىف كش اهدنع ضرمی كلذ دعب تناك مث « هركذ مدقت

 ملعأ هقاو « هب ءاقولا كرت ةبقاع نم فوخ امإو روكذملا رذنلا لصأ نم اهم ردصام ىلع امدن امإ

 ىمع نا نارجحلا نم زوجیام اپ - ۳
 البل نیسخ رک ذو « انيالكن ع نيدسلا عقل ونا یهنو » هوي ىبلا نع فلن "نیح بک لاقو

 تلاق اهنع هللا یضر ةشئاع نع » هيبأ نع هوره نب ماشه نع ةدبع ان ربخآ لاف ذم نشر - ۷۸

 ركنإ : لاق ؟ هللا لوسر اي كاذ فرعت فیکو تلف : تا . كاضرو كابضخ ”فرعأل ىنإ هت لا نشر لان

 ال « لجأ : “تلق تلاق ها را بروال تلف ةطخاس تنک اذ]و « دم برو یلپ تاق ةيضار تنك اذ

 < كما الإ رجه

 صودخم ىهنلا موه نال , زئاجلا نارجما نایب ةمجرتلا هذهب دارأ (ىصع نأ نا رجما نم زوجام باب ) هلو

 حلطا نأ غوسإف « ةيصمم هنم تردص نأ وهو رجبأل غوسملا بسلا انه نيبال , عورشم ببس هرجف نكي مل نع

 : مثلَ نا نع فلخت نيح ) یراصنالا كلام نبا یا ( بعك لاقو ) لوق ۰ اپنع فكسيا اهلع هرجه هنم اهلع

 هحرش مدقق دقو « لب واما ثيدحلا نم فرط اذهو ( ةليل نیس رکذو . انمالک نع نيملسملا جلب ینلا ىبتو

 ةريغ باب ىف هحرش مدقت دقو « كاضرو كبضغ فرعآل ىنا و ةثئام ثيدح ركذو « ىزافملا رخاوآ ىف فوتسم

 هنأو , راج لا نارجملا ةفص نيبي نأ بابلا اذه ىف ىراخبلا ضرغ : بلهملا لاق « حاکشلا باك ىف نهدجرو ءاسنلا

 ناك امو , هيبحاصو بعكةصق ىف اك ةملاكملا كرتب نارجهلا تحتسب نایصملا لهأ نم ناك نف ٠ مرجلا ردقب .عونفب

 مالسلا رج» مدع عم هجولا طسب كرتب وأ الثم ةيمستلا كرتب هبف رجملا زوجيف ناوخالاو لهآلا نيب ةبضاغملا نم

 مالا فل اذ نم مسا نارجه ىلع ىعرشلا مالا فل اخي نم نا رجه سايق دارأ هلعل : ىتامركلا لاتو . مالكمااو

 قانا نارجه نوک لکدتسا دقو « ىصاعملا لهأ نارجه ىف لص كلام نب بمک ةمق : ىربطلا لاقو . ىميبطلا .

 باجاو « ةلجلا ىف ديحوتلا لهأ نم امهنوکد امهتم امرچ دشآ وهو رفاکسلا نارجه عرشی الو اعورشم عدتبلا وأ

 لقمال ديعت هنأ ىلإ حال امف ہما ماسلا مهلعو اهئأشب لعأ وهو دابعلا امم اف اماكحأ هلل ناب لاطب نبا

 بلقااب رفاكلا نارجبف . نادالاب نارجفاو < باقلاب نارجما : نيتيترم ىلع نارجملا نأب هریف باجأو . هانعم

 كاذب هعادترا مدعل مالكلاب هنارجه عرمشإ مل اءو , ايبرح ناك اذإ امسال « رصانتلاو نواهتلاو ددوتلا كريو

 هتلاکم ةيعورش» ىف ىصاملاو رفاكما نم لك كرتشبو « ابلاغ كاذب رجزتي هناف لسلا یصاما فال « هرفك نع

 لاق . اهوحنو ةداوملاب ةملاكملا كرت حو رشا ااو < ركساملا ند ىبنااو فووعملاب رءالاو ؛ ةداطلا ىلا ءاعالاب

 ترالا سنو ۱۰ جدع س م
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 - ةريبك ةيصعم مب ینلا ىلع بضفلا نال  جرحلا نم كلذ ىنام عم إب ىنلف ةشئاع ةبضافم یرفتغا اما : ضايع
 بضغخلا ناك ايلف . ةبحلا طرف .رعالا أشنتال یهو . ءاسنلا اماع تلبج ین ةريغلا كلذ ىلع اه لماحلا نال
 «كمسإ الا رجهآ ال » اغرق لد دقو ؛ ةيصءملا وأ رفکلا ىلا ىضفي یذلا وه ضخبلا نال « رفتغا ضغبلا مزاتسيال
 نم نا مع نأ الا : شفخالا لاو . هانعهو ممن نزو ( لجأ ) هلوق“ هلع هتبحم ء ولع املق نأ ىلع

 لاقام قفو ىلع ثيدحلا اذه ىف یهو : تلق . قیدصتلا ف معن نم ننحآ لجأو « ماپفتسالا باوج ىف لجأ

 ؟ اًبشعو ةركب وأ «موب "لک هّیحاص روزت له ساپ - 6

 باهش نبا لاق ليقع ىنثدح ثیلا لاقو . رمعم نع ماشه ان رهخآ یسوم نب مما ربا اشو - ۰

 "رع لو یی دا تانيدي اهو الا یوآ لقعا ل: تاق هب ینا جوز ةشئاع "نآ » ريب“ زا نب ةورع ین خاف

 ىف مرکب ىبأ رب ىف سواج نح ایپ ٠ ةّيشعو ةركب راهملا قرط هک لا لوسر هيف ایت الإ ۳ وب امهملع

 هذه ىف هب ءاجام : ركب وبأ لاق ۽ اهيف انيتأي "نكي مل ةءاس ىف « هيو هللا لوسر اذه ؛ لئاق لاق ةريهظلا رح
 > جوراب ىل ”نذأ دق ىلإ : لاف . شا ال ةعاسلا

 رجفلا ىلا ليقو ةمشملا ىلإ لاوزلا نه ىثملا : لبق ( ايشعو ةركب وأ , موي لك هبحاص روزي له باب ) هلوق
 « رجفلا ىلا لاوزلا نم ىثملاو . ةمتعلا ىلا لاوزلا نم رسکلابو ماعطلا دلاو حتفلاب ءاشملا : سراف نبا لافف
 « تا لاقو» ح خسنلا ضمب ىفر ( ل.ةع یاد> فسللا لقو رمعم نع ) هلوق ۰ فسوپ نبأ وه ( ماشه) هلوق
 باهش نبا لاق ) هلوق .ثيللا نع ريكي نب يحم نع الوصوم « ةنیدلا ىلا ةرجملا باب و ىف الوطم قبس قيلعتلا اذهو
 . هيلع اذه فلطمف رخآ مالک « ىوبأ لقعأ مل د هلوق لبق هدنع ناك هن أكو « رمعم قايس اذه نأك (ةورع ىف يخاف
 امأو « واولاب هيف هتيأر اذک  ةورع ىنربخأو لاق » باہش نبا نع رمعم نع قازرلا دبع نع دمحأ دنع عفو دقو
 دقو حلا لقعأ مل تلاق ةشئاع نع ةورع ینربخآ و باث نبا نع « ةنيدملا ىلا ةرجحلا باب » ىف هظفاف ليقع ةياور
 باجاو « كلذ لفي نأ وه هنکع ناكو هيلا ىلا فاكتي نأ ىلا لِي ىننلا جوع ناكركب ىبأ نوک لكشتسا
 , باوجلا اذه ىل حضتي ملو هقا لع نم هدنع دياري امل لب ةدابزلا درجن ركب ىبأ ىلا ءىحجي نكي مل هنأب نيتلا نبا
 « نيتره نم رک أ راوتلاو ليللا ىف تكي هيلا .ىحي ناك ركب ابأ نأ عنمب ام ربخلا ىف سيل هنا : لاقي نأ لمتحيو
 ول ام فالخم نیکرشاا ىذأ نم نمأي ركب ىبأ تيب ىلا ءاج اذا ناك قم هنأ كلذ بيس ناک : لاقي نأ لمتحم و
 دوصقلاو هب رع ناكف دجساا نيدو لب ینآ تيب نيب ناک ركب یا لزتم نوكي نأ لمتحو . هيلا ركب وبأ ءاج
 نأكو « ةنبدملا ىلا ةرجملا باب » ق هلوطب قوتسم ثيدحلا حرش مدقت دقو « هب رم املك هدمشب ناكو دجسلا
 بئارغ اهرثک | قرط نم درو دقو ءايح ددزت ايغ رز , روپشلا ثيدحلا نیهوت ىلا ةمجرتلاب رمر ىراخبلا
 دبع و رب ره ىنأو رذ آو ىلع ثودح نم ءاجو ؛ هريغو من وبأ هقرط عمج دقو لاقم نم اهتم د>او ولخمال
 ءزج ىف امتعج دقو « ةدمح نب ةي واعم و ةيلسم نب بيبحو راجو سأو رع نب هللا ديعو ةزرب ناو ور نب هللا
 نب دجم وبأ ظفاحلاو « دادغب خیرات » ف بيطخلاو « روباسبن خیرات » ق ج اجلا هنجرخأ ام هقرط ی رقأو ‹ درفم



 ۹ "۰۸۰ = ۹ كلا

 نب رفعج نع تباث ىبأ نإ بيبح نب هللا دبع نب ليهاما نب بيبح نب يحم ليقع ییآ قيرط نم هدئاوف ىف ءاقسلا
 وهو ىنأ هلم عم : متاح ىبأ نبا لاق ٠ هتینکب دوبشم فوك ل يقعوأو ۰ ةشناع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نعنوع

 هعفردقو « هفقوو هعفر ىف هيلع فلتخاو : تلق . برغأو أطخأ امر : لاتو تاقثلا ىف نابح نبا هركذو « قودص
 نع ةبيش ىبأ نب ركب یہا نع اضيأ « ءاقسلا نب دمع ىنأ دئاوف د یف هانيور نوع نبرفعج نع ةبيش نب برقعي اضيأ

 سس ياکلا نابح ىنأ نع هنع هريسفت ىف ديمح نب دبع هاورف نوع نب رفعج ىلع هيف فلتخاو « بوقعي هدج

 يأ نب كلملا دبع قيرط نم هحيح ىف نايح نبا هجرخأو , ةشئاع عم هل ةصق ىف وقوم ريمع نب ذيبع نع ءاطع
 : لاق ؟انرورت نأ كعنعام ريمع نب ديبعاي : تلاقف ةشئاع ىلع ريمع نب ديبعو انأ تلخد . لاق ءاطع نع نایاس
 نم هنبأر یش باب ان زیخا و هذه تلا نم ان وعد : ريمع نب هقا دبع لاقف . ابح ددزت اغ رر لوالا لوق

 اذه ناكو « برعلا لاثمأ نم هنأب لاثمالا ىف دبع وبأ ركذو « لب هتالص ىف ثيدحلا ىرركذف « هلي هللا لوسد

 : .العلا نب لالحل ان ودشنآ لاق ءاقسلا دع ىبأ دئاوف ىف هاني ورف . نيمدقنملا ىف اعئاش مالكلا

 ابلت نيلفلا صلخأ كل ىنا لی هلل

 ايغ مايالا ىلع اوروز انيبن لوقل نكل

 ایج دادزب نم اب ¿ راز نم هلوقلو

 «ایح داز ابغراز نم انيبن لوقل نکل ١ لوقیف زجوب نأ هنكمب ناكو : تلق
 : أطوملا ىوار ىطرقلا نوراه نب دم ىبأل انودشنآ دقو

 ابرق مدنع دز ن اوخالا ةرابز لفأ

 ايح دزت ابغ رز ل اق دق ىنطصملا ناف

 هل تسيل نم ىلع لهحیف صیصختلا لبق هموع نال بابلا ثيدحو ثيدحلا اذه نيب ةافانم الو : تاق

 ةرايزلا ةرثك هدي ز ال فطالما قيدصلا : لاط, نبا .لاق . هتل زنم نم هنرابز ةرثك صقنإ الف ةتباث ةدومو ةيصرصخ

 هريغ فالخم « ةيحالا

 ماده معطف اموق راز نمو : ةرايكزلا ساپ - ۵

 ه دنع لک أف غم ىنلا دع ىف ءادر لا ابأ ناملس رازو

 سنأ نع » ريس نب سنأ نع ءاذحلا رخ نع باهولا دبع انربخأ مالس نب دج ارو - ۸۰

 ندا رأ الف « ءامط مه دنع معطف راصنألا نم تيب لهآ راز و فا لودر نا : هنع لا يضر كلام نبا

 « مل امدو هيلع لصف ؛ طاسب ىلع 4 حضتف تيبلا نم رناكمي أ چرخ
 رئاولل مدقي نأ ةرابزلا مام نم ىأ ( مدنع معطف اموق راز نمو ) اهتيعورشم ىأ ( ةدايرلا باب ) هلوق

 ج احلا هجرخأ ثيدح كلذ ىف درو دقو : تاق . ةبحلا ىف ديزيو ةدواا تبقي ام وهو ؛ لاطب نبا هلاق « رضحام



 بدالا باتک - ۷۸ 0۰۰

 !زيخ ملا مدقف يب ىنلا باعا نم رفن رباج ىلع لخد » لاق ريمع نب ديبع نب هقا دبع قيرط نم لمی وبأو

 نم رفللا هيلا لخدي نأ لجرلاب كالم هنا . لخلا مادالا معن : لوقب مل هللا لوسر ہم ىتاو :اواک : لافف الخو

 ةرايرا لضف قدروو . « مهیا مدفام اورق نأ مرقلاب كالهو < مهلا همدقب نأ هيب یف ام رقتحيف هناوخ]

 4 اعأ راز وأ انام داع نهو هعفر ةر ره نآ فر دح نم نآيح نبا هو و هنسح و یذمرلا دنع ام : ییداحا

 ) دی دنسا سنأ ثيدح نم رازبلا دنع دهاش هلو « الونم ةنجلا نم تأوبتو كاشم باطو تام دانم هادان هللا ىف

 دحأ هجرخأو ثيدحلا ۾ “یف ن روازتمل یتبحم تقح د اعوفرم لبج نب ذاعم ثیدح نم نابح نا هحصصو كلام دنعو

 نمواا هاخآ راز نهد هعفر لاسع ن ناوفص ثيدحح نم ىتاريطلا دنعو « كلام نب نابتع تیدح نم حب دسإ

 ثردح نم فرط وه (هدنع لك أف لب ینا دبع ىف ءادردلا ابا ناملم رازو ( هلوق 5 « عجري یجح ةمحرلا یا ضاع

 داذ) هلوق ۰ یا دیجا دبع نبا وه ( باهولا دبع ) هلوق . مايصا باتنک یف احورشم یفوتسم مدقن ةفيحج یال

 اذه نم مأب نبريس نب سنأ نع رخآ هجو نم ةالصلا ف ىضم اک كلام نب نايتع لهأ م ( راصنالا نم تيب لمأ

كم ةالملا عیطتسا ال ىلا هک ىذلل راصنالا نم لجر لاق « هلوأو قایسلا
 هدروأو 6 كي ديلا € امامط عنص و « 

 ةنأ .lêy ةلوطم اضيأ ةالصلا ىف تمدت' دق هتيب ف ىلصي نأ 9 ىلا نم هيلطو نايع ةصقو . ىحضلا ةالص ىف

 طاسبلا ركذ هيف ناف « سنأ نع حابتلا یبآ قيرط نم « یصلا ةينك باب » ىف یاس اک ةحاط ىنأ تيب ىف بابلا اذه

 تعد کلم هندج نأ سأ نع ةحاط ىنأ نب هللا دبع نب قع] اور ىف ممل )2 ماعطلا ركذ هيف سيل نکل ,هحضنو

 سأ ةياود ىف ىلا ةمقلا هلوأ ىف سيا نكل مهب ةالصلاو ريصحلا مضأ ركذ هيفو « تمنص مامطل مت هقا لوضر

 ليلا نيمتف « نابتع ةصقب صنخم ردقلا اذه ناف « كعم ةالصلا عيطتسأ ال و لات لجرلا نأ سزا نع نيريس نبا

از نمل رتارلا هاودو ةراب رلا باهحتربا ثيدحلا قو. ةحلط بأ تيب هنأ حجر نم موو ل هيلع
 هدنع معطر هر

 دوذولا ل نم صاب - 0

لاق ىلأ یگدع لاق دمصلا دبع اهن د۶ 85 ا ديف اش - 1۰۸1
 "قاحسا یا نب 0 یدح 

 ها دبع تماس : لاق . هنم نشخو جامی نم ظلغام : تلف ؟ ىتركسإلا ام : لا دبع نب اس یل لاق » لاق

 دفوي اهسبلاه هذه رتشا هلا لور اي : لاقف اكو ین اهم ىنأف : قرعتس| نم ل ,لجر ىلع مع یار : لوقي

 راكي ىبلا ۳ 'ىغم ام كلذ ىف یضف . 4 قالغال نم ریرطا سلب امنإ : لاق» . كينع اومدق اذإ سالا

 تشع || . لاق . تلق ام ابلثم ىف تلق دقو « هذهم "ىلإ تلعب : لاقن لب ینلا اهب 'ىتأت ره هيلإ ثعب

 <« ثيدملا اذهل بوثلا ىف فا هرکی رع نبا ناکف . الاء اهب بیصتل كيلا

 نم وهو دفاو عمج دوفولاو , هيلع مدقي نإ هوحنو سوبمللاب هنيه نسح ىأ ( دونولل لمحت نم باب ز هلوق
ىنلا ىلع دري ناك نم « دوفولل ء ربع لوق نم أنه دارملاو دف تنبه وا ارئاز ناطاس وأ ىمأ هل نم ىلع مدقب

 ب 

 ةروصإ ةجرلا دروأ ااو 0 مثوملعي ی ندلا نوح نودمت.و.مالمالا ىلع مذ نرمی, میان ابق مهأ-ري ترا
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 مو « هذه سبلب اما » هلوف ةلب رقب ريرحلا سبل رک_زآ از هنأ رهاظلان « رع ىلع ركنا مب ینلا نآل مارفتسالا

 ثيدحلا حرش مدقئدقو « دراطع ةلح ةصق ىف رع نا ثيدح هيف رکذ كلذ عم لمتحم هندكا « لمجتلا لصأ ركتي

لا دع نبا وه هدنس ىف دمصلا ديعو . سابللا باتك ىف ىفوتسم
 نيشلا مضو ءاخلا حتفب « نشخو و هلوقو . ثراو

لوق هنم ةجرنلا دهاشو « نهتلمهملاب ممضمبلو رک الل نيتمجمملا
ص 2 يا هرقأو « دوفولا اب لمح ه ربع 

 

 هنم ردص نمل الإ اذ.ك لعف لاقي ال ةنآل دون راا لمجتلا لوقب نأ یغبنب ناک : لاقف ىدوادلا ابضرتعا دقو . كلذ

 ةجرلا ىنعم نأ هارجو « كلذ لعن جيب هنأ ثيدحلا ىف سیل و ‹ لمفلا
 . ثيدحلا هيلع لد le اكسمتم كلذ لمف نم

لا هرکی رمع نبا ناكو د فيديا رخآ ىف هلوفو « روكذملا
 بهذم : باطلا لاق « ثيدحلا اذهل بوثلا ىف مع

 رم نیا

هنلا ف رمع نه ناع ىبأ ةياور نم سابللا باتك ىف مدت
 وأ ثالث وأ نيعبصأ عضوم الا « ر رجلا سول نع ى

 كانه نوتسم كلذ حرش مدقتو « عبرأ

 « مادر ىو ناملس نيب هم وبلا ىخآ » فيج وبآ لاقو ٠ فنحلاو ءاخالا سا - ۷

 « میب را نب دعس نيبو ىنبب هو ؛یبلا نا ةديدملا انمدق ا( د .فوع نب نمح را "دجع لاقو

 ینا يخاف « نه رلا "ربع انیاع مدق الد لاف رسا نع دي نع ی اه دح هك انشر - ۷۲

 « رتاشب ولو 'ملوأ : گچ یبلا لاقف « ميبرلا نب دمس نيبو هتیب قو

 : كلام نب سنأل تلف » لاق مساع انث دح ءایرکز نب لیهاعا ان"دح حابص نب "دم اشو - ۸۳

 . ٩ یراد ىف راصنألاو رشبرق نیب و دل فلاح دف : لاقف ؟ مالسالا ىف فلحال : لاق هلل “يذلا "نأ كنب

ا حتفب و ماللا نوکسو ةلمهملارسكب ( فاحلاو هاخالا باب) هأوق
 انابيب مدقت دقو ؛ ةدهامملا وه ماللارسكو ةلمهمل

 ىف هيلا ترشأ ىذلا ثيدحلا نم فرط وه ( ءادردلا ىبأو ناملس نيب إل ىنلا یخآ ) هلق . ةرجملا لئاوأ ىف

 _ ق ىراخبلاو دحأ جرخأو « ةباحصلا نيب ىخآ لب هنأ « ةنيدملا ىلا ةرجملا باب ر ىف مدقق دقو , هلبق ىذلا بابا

دوعسم نأ نيب لک ىنلا یخآ » لاق سنآ نع مرح دنا « درفلا بدالا و
 ةريثك كلذ ىف ثيداحالاو « سرلاو 

صأ نیب می ىخآ هنأ دحاو ريف ركذو « ةريبش
نيب ةو طقف نب رجابملا نيب ةرم نيت م هباح

 ۱ . راصن الاو نب رجابملا 

عس نيب و ىنوب ل ىلا ىخآ ةنيدملا انمدق ال : فوع نا نمح لا دبع لاتو) هلوق
 را عي ىلا لاقف « عيب رلا نب د

 ءراصنالا لئاضف ىف الوصوم مدقت ثيدح نم فرط اذه (ةاشب ولو
 هلوق ۰ ةيثولا باوبأ ىن هب قلعتب ايش تمدقو

ع هنء هچرخآ السم ناف « رخآ خيش هيف حابصلا نب دمحم (أيركذ'نب ليعامسإ انثدح )
 ٠ مصاع نع ثايغ ن صفح ن

 مالسالا ف فلحال : لاق علي هللا لوسر نأ كفلبآ كلام نب سفال تلق) هلوق . لوحالا نااس ناوه (مضاع) هلوق

ىف راصنالار شب رق نيب م ىنلا فلاح دق : لاف
نايفس ةاور نم دراد ىنأ ةياور ىف عدقوو ( ىراد 

 ةئيص نب 
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 فلحال لات سیلآ هل ليقف « شیرق لدب نب رجابملا ظفلب هركذف « فلاح لوقب كلام نإ سفأ تعم , لات مساع نع
 ةباور نم فرعو « ارصتخم هوحنپ لسم هجرخأو « اثالث وأ نیقرم دازو هلثم رکذف فلاح دف : لاق ؟ مالمالا ىف

 تنقو » هرخآ ىف دازو لاوساا نع الا ارصتخم ماصتعالا ىف فمما هرکذو « كلذ نع لثاسلا ةيمست بابلا

 لوئسلا ثيدحلا امأو .هریغو رتولا ىف ىضعم مصام قيرط نم تونقلا ثيدحو « میس ىنب نم ءايحأ ىلع وعدي ارهش
 ناک فلج اأو ۰ مالسالا ف فلح ال » لاق لب ىنلا نع معطم نب ديبج نع لسم هجرخأ حی ثيدحح ورف هثغ

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورع ثيد»- سم ىذمرتلا هچرخأو « ةدش الا مالسالا هدزب 1 ةيلهاجلا ىف

 جرخأو « راصتخاب هوخت وأ ىنأ نب هللا دبع نء « درفملا بدالا » ىف ىراخلا جرخأو (۱ هظفا و

 فلح یتمومع عم تدهش د اع وف رم فوع نب نمحرلا دبع ثيدح نم 6۱و نابح نا هحح ىلعي وأو دحأ اضيأ

 نم عمج ناكو « هريغو قصعا نأ هركذ « ةدع ثعيملا لبق ناك نیبیطلا فلحو « هثكنأ نأ بحأ اف « نیبیطاا

 كلذ رمتساو ؛ ريخلا لالخ نم كلذ وحنو سانلا نيب اوفصنيو مولظملا اررضنب نأ ىلع اودقاعتف اومتجا شيرق

 ق ةراشالا كلذ لاو , مالسالا ىف كلذ ىلع أور تا مهنأ فوع نب نحرلا دبع ثيدح نم دافتسیو « فسبلا دعب

 نكميو , ةتابثا وه هلاق ايفو فاحلا ىن هيف نآل ثيدحلا ردص راک.:ا سلا باوج نمضتو . معطم نب ريبج ثيدح

 لتق بب.ب ةلبهقلا نم را ذخأ نمو املاظ ناك ولو فيلحلا رصف نم ةيلهاجلا ىف ةنوريتمي اوناك ام ىنا ناب عمجا
 نم كلذ وحنو نیدلا ىمأ ىف مايقلاو مولظملا رصن نم كلذ ادع ام یبثلاو « كلذ وحنو ثراوتلا نمو اهنم دحاو

 ¢ نر دقاعتملا نيب ثراوتلا خس ىف نسايع نبا ثيدح مدق: دقو ؛ دبع ظفح و ةدداوملاو ةقداصلاك ةمعرشاا تایحتسلا

 سنا لوق ءالعا لمح : ةنييع نبا لاقو . كلذ خسنف اياد سدسلا فيلحلا نوئروب | وناك مبنا یدواداا ركذو .

 , اقباطم باوجلا ناك ال الإو « ةقبقح ةفلاحم ا دارأ ةنأ یضتقب هنغ مصاع قايس نكل : تلق . ةاغاؤملا ىلع «فلاح»

 : هاا نيب ب ىنلا ىخآ فيك باب ٠ ةئيدملا ىلا ةرجملا ىف مدقتو امهنيب ةرباغملا ىف ةرهاظ ىراخبلا ةجرتو

 لاق . كانه ةروكذملا ةاعاولاب قلعتب ام مدقتو ٠ فلحلا ثيدح ركذي لو الوأ انه نيروكذملا نيثيدحلا ركذو

 هللا ىف ةاخاؤملاو مولظملا رصأو هبا ةعاط ىلع فلاحتلا امو < عرشلا هنم عنع امو ثراوتاا فلح ىلا : ىوونلا

 هيف بغم ىمأ ورف ىلاعت

 كحضلاو مسبتلا ییا - ۸
 ىكبأو كحضأ وه ها نإ : سابع با لاقو . « تكحضف إب ةودلا "ىلإ رس » مالسلا اهملع ةمطاف تلاقو

 ةشئاع نع » ةورع نع یرهزلا نع رمعم انريخأ هللا دبع انّربخأ 'ىموم نب ”نابح اش -- ۹۰۸

 تءاخ ¢ ۳ زلا ن نم رلا "دبع "6 دعب ایجوزیف 6 اهق الط 'تبف تارا قط "ىظرقلا ءا ۳7 نأ اهمع هللا ”ىضر

 نمحرلا دبع هدب امج وزا « تاقیلطت ثالث اهقلطن ةعافر دبع تناك اإ هللا ةلوسراي : تلاقف "یا

 رركحب وبأو لاق  اهسابلج نم امذخأ ةب ده - ةبدا هذه ثم الا هللا لوسرای هعمام هللاو هناو « ريب لا نیا

 لصالاب ضايب )١(



۰.۳ ٩۰۸۸ = ۰ A4 فبدلا 

 ؛ ركب ابآ ىدانب اخ قف « 4 نذر ةرجحلا باهي ”سلاج صاملا نب ديعس ناو هت یبلا دنع سلاج

 : لاق من« مبتلا ىلع إب هللا لوسر ديزي امو ؟ هل هللا لوسر دنع هب جت اع مذ جز الأ ركبابأ اي

 « ام ةقوذيو تلي قرذت 'ىتح ءال ؟ ار لإ ىعجرت نأ نيديرت لد

 دبع نب ديلا دبع نع بابش نا نع ناسيك نب حلاص نع مهار را امدح لماما اش - ۰

 هللا لوسر ىلع هنع هللا يضر باطلا نب "مع نذأتسا » لاق هيبأ نع دعس نب دمع نع باطحللا نب ديز نب نمحرلا

 "نرداهت ”رمع ناذأتسا الف « هةوص ىلع نوئاوصأ ةيلاع هنرثكستسيو هتي شیر نه ةو م لدعو 6 [

 اقا لوسراب كس هللا كحضا : لاقف ٠ كحضي لكُم ینلاو « لخدف هلي ىلا 4 نزأف , باجحلا

 : لاق . باجحلا نر داب نو سمس ام « ىدنع رک ىناللا .الؤمل نم ”تبجع : لاقف . ىأو تن یا

 هللا لوسر نين لو ین + نهیشنآ تاودای : لاقف نهبلع لقا مث . هللا لوس راي نبي نأ قحأ تزا

 یذااو « باطن حبا اي ها ٠ هلم هللا 'لوسر لاق ٠ هلي هقا لور نم ”ظلغأو فا كنإ : نائف ؟ هلي

 « كف ريغ اغ كس "الإ اغ اكلاس ”ناطيشلا كيقلام هديب ىسغن

 امله لاق رع نب هلا دبع نع سابملا ىبأ نع و رمع نع ' نایفس اند دیعس نم تف او - ۰

 حبلا: ب لا لوسر بامصسأ نم سان لاقف . هللا ءاش نإ ادغ نواف انإ : لاق فئاطلاب كي هللا لويز

 لاقف « تاحارجلا مهنف رثكو « اديدش الف مهولتاقف اوتدنف لاق . لاتقلا ىلع اودغاف : لِي ةئبلا لاق . اهحتفت وأ

 ان دح : ىديملا لاق « بكي هللا لوسر كحضف اوتکسف لاق . هللا ءاش نإ ادغ نولفاف ان : هب لا لودر

 هلك ريخلاب نایفس

 یضر ةررره ای نآ ندحرلا دبع نب دی نع باهش نبا ان بخأ مهارإ انثدح ىموم اشو - ۷
 : لاق « ةيقر "قتعآ : لاق . ناضمر ىف ىلهأ ىلع تعفو « تکساه : لاقف هي ی لا و أ » لاق هع هلا

 رقرتب ناف ٠ دجأ ال : لاق « انیکسم نيتس موطأف : لاق . تم: لاق « نیم نرهش مف لاق ىل سيا
 نيب ام هللاو ؟ ىنم رفیع : لاق . اهب "قكدصت ؟ ”لئاسلا نبأ : لاف - لعکسلا قرملا : : ميهاربا لاق - رمت هيف

 اب اد لاق « هذجاون تدب یتح اگر یبل گاحضف . انم ”رففأ تبب بله اميقبال

 ةحلط ىبأ ن هللا دبع نب قاحسا نع < كلام انك دح يسبوألا لا دبع نب زيزعلا دبع اشو - ۰۸۸

 "یار هكردأف « ةمشاحلا ظرف نار د“ رب هیلعو هلي هللا لوسر عم يشمأ تنك » لاف كام نب رسنأ نع



 بدالا باتك به “°

 ةادش نم ءادرلا ”ةيشاح امف تر دفو إب «یبلا قناع ةحفص ىلإ ترظنف سنأ لاق « ةدمدش ذبح درب دمج

 « ءاطمب 4 مآ مت ء كحضف هيلا تةدلاف . كدبع ىذلا هقا لام نم ىل "رم «دحاي : لاق مث « هتذْبَج

 *ىنلا ىنبَجَح ام لاق * رريرج نع هر سيق نع لیعاعسا نع سيردإ يا ان دح ريغ "نا تشرح - ٩

 ىهجو ىف مسبت الا ىنآر الو « تدلسأ ذبم هلل

 "هل جاو هن ہلا : لاقو ىردص ىف هدیب برضف « لیلا ىلع تبا ال ىفأ هيلا توکش دقلو و - ۰

 « ایم یداه
 لس ما .تفب بايز نع ىبأ ىتربخأ لاق ماشه نع ع انثدح ىتثلا نب دع اشو -- ۱

 اذإ لسخ ةأرلا ىلع له « تا نم یحتسب ال هللا نإ « هلل لوسرای : تلان میلس س ما تأ ةلس ما نعو

 م هب ىبلا لاقف ؟ ةأرلا لت : تلاقف ةملس ما تكحضف . ءالا تأر اذ] « ممن : لاق ؟ ؛تلحا

 ؟ « دلولا هْبَش

 نع هّثادح رفنلا اأ نأ ورم انربخأ بهو با یئدح لاق "ناملس نب يح ارم - ۲

 هنم ىدأ ىتح اکحاض ٣ حسم هلي ' یبلا تیأرام : تااق امنع ها یضر ةشلاع نع » راسي نب "ناماس

 ۰ مستی ناك امإ 6 وتاوملا

 ديزي اهئادح " ةفيلَش ىل لاقو . سنأ نع ةداتك نم ةناوك وبأ اندح .بوبح نب ذ او - ۳

 وهو ما موب هل ىا ىلإ ءاج “الجر "تأ هيع هللا يضر سنأ نع» ةداتق نع ذيعس انث دح رعي رز نبا

 تا ىر امو « ءامسلا ىلإ رظنف . كبكر قشتساف « رطملا طق : اقف ةنيدملاب بام

 مق من: ملت ام بلا ةمجلا ىلإ "تلاز اف « ةنيدلل بعام تاس یتح اورطم مث« ضعب ىلإ هضمب باحسلا

 "مبل : لاق مث كحضف ۰ انع امسح كبر عداف انف رغ: لاقف بمخ لي یبلاو  هريغ وأ - لجرلا كلذ

 رطع الو « انیلاوح ام رطک ۰ الو انيمب ةنيدلا نع عّدصتي باحسلا لم - اثالث وأ نيترم - انيلع ال اینو

 » وتوعد ةباجإو هب هيبن ةمارك هلا مهيري « هیشامیف
 ربظت ىتح هجولا طاسبنا كحضلاو « كحضلا «یدابم مبتلا : ةغملا لهأ لاق ( كحضلاو مستلا باب ) هلوق

 توص الب ناك ناو . كحذلا وف الاو ةبقبقلا وهف دعب نم عمي ثيحب ناكو توصب ناک ناف ءرورسلا نم نانسالا

 هلوق + ذجاونلا ىمستو اهالي امو باينالاو ابانثلا یهو كحاوضلا مضلا مدقم ىف نانسالا ىمستو < مسبتلا وهف



 ثيدحلا ٩۰۹۳-۱۰۸۵ ۰

 هحرشر هماعب سم مالسلا الع ةمطاف نع ةثئاعل ثيدح نم فرط وه (تکحضف هلي ینلا لا هرمآ ةمطاف تااقو)

 اذهو ء ءاكبلاو كحضلا ناسنالا ىت قلخ یا ( بأ و كمضأ وه هللا نا : سابع نبا لاقو) هلوق ۰ ةيوبنلا ةافولا ىف

 ىف یاعت هلوق ىلا ةحايف ريغب ءاكبلا زا وجب سابع نبا هيف راشأو ءزئانجلا ىف مدقت سايع نال ثيدح نم فرط

 وأ مسالا ركذ اپعیمج ىفو امرك أ مدقق ثيداحأ ةعست بابلا ىف ركذ مث( کب أو كضأ رم هناو ) مجنلا ةروس

 ىف ةيئاع ثيدح لوألا : ةفطالبلل امضعب و . باجتالا ابضهو ؛ بجعتلل اهرثك | نكل ةفلتخ امابسأو ء كحضلا

 بانک ىف یفوتسم هحرش م دقو « مسدتلا ىلع هلل هللا لور دز امو » هيف اوف هنم ضرغلاو « ةعافر ةأ ما ةمق

 « ضاعلا نب ديعسو د اجرجلا نع ىنيصالا ةءاور ىف عقو 5 سااج صاعلا نب دیمس ناو 8 هيف لوقو « ةالصاا

 ىف قوتسم هحرش مدقت « رع نذأتسا د دعس ثيدح یا . یض ايف ىمسم عقو دقو دلاغ وهو لوالا باوصلاو
 اذا ريبك-لل لاقي ام هنم دافتسب و « كنس هلا كوخا : لاقف . كحضب جلخ ینلاو د هلوف هنم ضرغلاو « رمع بفانم

 . سیوآ ىبأ نبا هلعل : ىايجلا ىلع وبأ لاق . ىرملا ةب مزج اك سي وأ یا نبا وه هيف هخيش ليعامساو « كحض '
 < دعس نإ میهارا انثدح هللا دع ن ليعامسا انثدح د یراخبلا هيف لاق ثیدح راصنالا لئاضف ىف مدقت دقو : تلق

 رائيد نبا وه ورمع ثيدح ثااثلا ثيدحلا . ىزملا هب مزج امد وب وهو « امزج سي وأ ىنأ نبا وه اذه ليعامساو

 احب « وربع د انه هدحو یومحلو ؛ نيعلا یضب رک الا اذك . ربع نب هللا دبع نع رعاشلا وهو سايعلا ىبأ نع

 لوسر كحضف د هلوق اذه هنم ضرغلاو « ثيدحلا حرش عم فئاطلا ةوزغ ىف ةنايب مدقت دقو « لوالا باوصلاو

 اذا « وأ » نا , بصنلا باوصلاو عفرلاب مانطبض : نيتلا نبا لاق « امحتفن وأ حربن ال د هيف هلوفو . « عللي هلل
 مدقق ( هلك اب نایفس انثدح یدیحا لاق ) ےل . كلذ.ك انه یهو تبصآ «نآ ىلا » وأ « ىتح » ىنمع تناك

 حيرصب ركذ ةنأ یتعلاو « ريخلاب هلك نايفس انئدح» ىنييمشكلا ةيارر ىف عقوو ٠ فئاطلا ةورغ ىف هصو نم نايب

 نبا وه ميهارباو ليعامسا نبأ وه ( ىسوم انئدح ) هلوق ۰ عبارلا ثيدحلا . ةنعنعلاب ال دنسلا عيمج ىف رابخالا

 ىور 41 ی ابلا ثر دو ا ق قيس دقو < یرهزلا نم دعس نب مهارا هيب اع) اذه ) بامش نا ات لوح ( هو ۰ كعيم

 لاق » هيف هلوقو « مايصلا باتک ىف اهحرش مدت ناضمر ىف عسماجا ةصقو . امجیب ناسيك نب حلاص ةطساوب هنع

 هفت لم هريغ هجردأ ال نایب هيف ء لتاكملا قرعلاو و هلرقو : روكذملا دنع! اب لوصرم وهو دعس نبا وه« مدارا

 ةمجعملاو مجلاو ثونلاب ةذجأت عم ذجاونلاو ,هذجاون تدب ىح كحضفر هلوق 4:مضرغلا و « ثيدحلا سفن نم قرعلا

 بابا تیداحآ نما ةهئاع كثردص نيبو هنيب ةافانم الو ؛ كحضاا ىف ةغلايملا دنع الا رهظا داكت الو« سارضالا یه

 هنم ىرفأو ( لاظب نيا هلا ىفاذلا ىلع مدقم تيثملا نال « هاو هئم یرآ یح اكحاض طق اءمجتم "4 هتبار امو

 6) ةرم بايفالاب و اعاست وأ اذاجم بامنالا ذجاوتلاب دیر نأ لمتحمو « ةر ره وبأ هتبثأ ىذلا ريغ هتفن ىذلا نأ

 ىق ناك رب هنأ ثيداحالا عومج نم رهظییذلاو « هناينأ تدب ىتح » ظفلب ثيدحلا اذه ین مايصلا ف مدقت دقف
 وأ هنم راثكإلا وه ام] كلذ نم هوركملاو . كحضف كلذ ىلع داز اب رو + مبتلا ىلع ديزيال هلاوحأ مظعم

 « كلذ نم هيلع بظاو ام هلعف نم هب ىدتقي نأ یفینب ینلاو : لاطب نا لاق « راقولا بهذي هنال هيف طارفالا

 « غا ةيم باينألبو ةيص ذجاونلاب ريمف » هماع اطقس انه لعل (۱)

 ىرابلا جا + ۰ ج ۹۵ -- م



 بدالا باتك اله ۰

 ةرثك ناف كحضلا شکن ال » هعفر ةر ره ىبأ نع نيرجو نم هچام ناو « درفلا تالا ف ىراخيلا ىور دقق

 نم دحأ دنع ثيدحلا اذه را مل ىنطةرادلا لاق (كلام) هلوت « سنآ تبدح سماخلا كثيدحلا . « باقلا تیم كحفلا

 « أطوملا جراخ نكسا كلام نع أظوملا ةاور نم ةءامج هاورو « ىسيع نب نعمو ريكي نب ىح دنع الإ أطوملا ةاور

 هجرخم لو : تلق . درص نب ناياسو ىريبزلا هللا دبع نب بمصم اضيأ أطوملا ى هاور هنأ ربلا دبع نبا دازو
 نب ةمركع ةياور نمو مامه ةياور نمو ىعازوألا ةياور نم اضيأ لسم هجرخأو « كام ةءاور نم الإ ىراخبلا

 ةياود ىف ( ىثمأ تنك) هلوق . هريغ ظفا ضعب نيبو كلام ظفل ىلع هقاسو ؛ ةحلط ىبا نب قحسإ نع مهلك راع .

 نونلا حتفب ( ارجن ) هلوق ۰« ءادد ١ ىعازرالا ةاود ىف ( درب هیلعو ) هلوق . « دجساا لخدآ » یعازوالا

 ( ةيشاحلا ظيلغ ) هلوق ٠ ىزاغملا رخاوأ ىف مدقتو « نولاو زاجحلا نيب فورعم دلب نارجن لاةبسن مجلا نوکسو
 کردأف ) هلوق ۰ هترط لپ امم بوثلا فرظ یهو اف اهدعب نونلا رسکو ةلمبملا حتفب « ةفنصلا » یعازوالا ةياود ىف

 می حتفب ( ذب ) هلوق ۰ « ءفلخ نم ىبارعا ءا » ىعازوألا ةياور قو « ةدابلا لهأ نم » مامه داز ( ىبارعأ

 فاور ىف ( ةديدش ةذبج ) هلوق . ذبج ینمع یهو « بذج » یعازوالا ةياور قو « ةمجعم لاذ اهدعب ةدحولا و

 «قنع» لسم ةياور ىف ( ققاع ةحفص ىلا ترظنف سنا لاق ) هلوق ۰ « یارعالا رحض ىف و ىنلا مج ر یتح » ةمرکع

 مد یہ شكلا ةياور ىف ( امف ترثأ ) هلوق . ىعازرالا ةياود ىف اذكو ٠ كلام نع ةاورلا عيمج دنع اذكو

 نم عفو كلذ نأ دازو « هقنع ىف هتهشاح تبهذو دربلا قشنا ىتح د مامه ةياور قو « كلام ةباور نم لسا اذدكو

 كس وأ هملکف لخدب داك اب ةكردأف دجسلا جراع هيقل هنأب حم و« روح لا ا ىلا لصو اا يارصالا

 هلق . ءانطعأ ١ ىعازوألا ةيارد ىف ( ىل مز هلوق . هذبجل هتوفی نأ ىشخ ةرجملا لخدي داك الف « لخد امل هبوش
 نایب ثيدحلا اذه قو« ءىثب 4 مأو » مامهةياور ینو « هلاورم لاق مث مسبتف و ىعازوألا ةياور ىف ( كحضف )

 ةالولا هب ىمأتيلو « مالسالا ىلع هفلأت ديرب نم ءافج ىلع زواجتلاو لالاو سفنلا ىف ىذألا ىلع هريصو ےب هلح

 ديد نبا وهو رب رچ ثيدح سداسلا ثيدحلا . نسحأ یه ىتلاب عفدلاو ءاضغالا و حفصلا نم ليما هقلخ ىف هدعب

 سيقو ؛ دلاغ ىبأ نبا وه ليعامساو ؛ هللا دبع وه سيردا ناو , ريم نب هقا ديع نب دمع وه ريم ناو « ىلجبلا هللا

 « كحض لاو ظفلب بقانملا ىف مدقتو «مسبت الا ىن أر الود هلوق هنم ضرغلاو «نویفوک مینا « مزاح ىبأ نا وه
 ما لاؤس ىف ةلس مأ ثيدح عباسلا ثيدحلا . كانه هحرش ةيقب و « مدقت اک كحضلا لئاوأ مسبتلاو , ناب رافتم امهو
 « ةيلس مأ تكحضف» هلوق هنم ضرغلاو « ةرارطلا باتك ىف فوتسم هحرش مدقت دقو « لسغ نم ةأرملا ىلع له» مياس
 هلق ٠ نماثلا ثيدحلا . ةأرملا مالتحا اهراكنإ الع ركنأ اما و ابكحض اهاعركتي مد مب ىنلا ةرضحي كلذ عوقول

 قييمشكلا ةياور ىف ( اكحاض طق اممجتسم ) هلوق . .ملاس وه رضالا وبأو « ىرصملا ثراحلا نبا وه( ورع )

 ٠ عضوم لك نم عمتجا : ليسلا عمجتسا لاقي « ايش هم كرت, مل كحضلا ىف اذلابم ىأ « اكحض اعهمجتسم د ٠
 هلل لثم اقتشم ناك ناو زييفلا ىلع بوصنم اكحاض » هلوق اذه ىلعف « هبحي ام هل عمتجا : هرومآ .رملل تعمجتساو
 تاوبللا و « كحضلا ىلع هتيلكب البةم امات اك كحضي ثرحي كدضلا ةمج نم اعمجتسم هر ام ىأ اسراف هرد
 ثيدح نم فرط روكذملا ردقلا اذهو« مفلا ىصفأ نم ةرجنملا ىنعأب ىتلا ةمحلا یهو ةاغ عمج ءاحلاو ماللا حتفب
 مث ها ةتسالا بلط یذلا ةصف ىف سنأ هح ساتل كيد ملا . فاقحالا ةروس ریست ىف هح رش همای مدقت
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 e تالا صو

 ظفا ىلع انه هقاسو « ةداَدق نع نامجو نم هدروأ 6 انقرغ 1 لئاقلا لوق لع 5 کو هم ضرغلاو . ءادصتسالا

 نائبلا هللا دبع وبأ وه هخبش پوبحم نب دو « ةناوع ىبأ ظفل ىلع تاوعدلا ىق ەقأاسو « ةب ورع نا ن دیعس

 مزد كلذب مرج هناف نقللان ا خك امهدحو نم موو ؛ بوبح هیقل یذلا نسا نب د ريغ وهو « ىرصبلا

 ميشو 0 رخالا خومش دادع ىف اهدحآ نانا اه لب كلذک سلو مع لجر نع ىودر انو هنع ىرر ىراخبلا نأ

 « نسحلا بقا ال دمحم بقل بوبحم و نمسا هيبأ مماو دمج ها رخآلاو بوبح هيبأ مساو دج هما یراخیا

 ةنأ مولا باسو « نسحلا ن بوب انثدح د هم لاق ادحاو اش دو ماکحالا باتک یف یراخبلا هل جرخأ دقو

 كلذك سيلو نسحلا بقا هنأ اونظف « بوبحم نسملا نب دمج انثدح , ديناسالا ضعإ ىف عقو

 ( نيقداصلا عم اونوكو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي ىلامت هللا لوق بیس - ۹

 بزذكحلا نع یپیامو
 هلا يضر هللا دبع نع» لو ی نع ,روصنم نع رب اقدح یش آن نا ازم - 4

 ىتح دی لجرلا ناو « با ىلإ ید "بل ناو « ربا ىلإ ىدهم قدصلا "نإ : لاق تبي ینلا نع هع
 ىح بكا لجرلا نإو «راغلا ىلإ ىدهم روجفلا ثاو ‹ روحفلا ىلإ یدهم بذکلا ناو ٠ اقيدص نوکی 5 ۲ ت ۰ 3 ۰ ی ۰ 0 >1

 3 ااذكا ۳ درع بكي

 نع صاع ىلأ نب كلام نب ملاذ ایم ییآ نع رفمج نب ؛لیع امسإ ۳۹ مالس نا شرم — 6

 «فلخأ تدعو اذإو « بّذک ثادح اذإ : ثالث قفانلا ةيآ : لاق هی هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع هببأ
 « ناخ نیا اذإو

 هللا ضر بدنج نب ةرْمَت » نع ءاجر وبأ انثدح ريرجت انثادح ليعامسإ نب یموم اشو - ۰

 ةي*ذاكللاب بذكي « با ذکسن قد قشی  هتيأر ىذلا الق ىنايتأ نیلجر تيأر : هیت ربا لاق : لاق هڼع

 < ةمايقلا موي ىلإ هب مكيف «ینغالا علب 'ىتح هع لمحت
 لاق ( بذكلا نع ىبنإ امو ( نيقداصلا عم اون وكو هللا أوقنا | ونمآ نذلا اأ اب ) ىلاعت هل وق باب ) هلوق

 لوالا دصقل اب نانوكي الو 0 هريغ را ناک ادعو اليقتسم را ناك ايضام لوقلا ف بذكلاو قدصلا لصأ بغارلا

 نأ حصا ها5 شا لوسر دگ : قفانما لوك« نيرابتعا ىلع امهنيب اددرتم رأ ابذك نوكي نأ امإ لب ,اقدص نكي م

 « قدصلا هنم شك نم قيدصلاو . هريمضا هلوق ةفل اخ بذك لاقي نأ حصیو « كلذك هنع ربخلا نوكل قدص لاقي
 « لاتقلا ق قدص ومن لمفلا قر . ىنظ قدص وحن لصح و داقتعالا ىف قع ام لک ف بذكلاو قدصلا لمعتسإ دقو

 مهلثم هانعم لرقف © نیقداصاا عم ل هلرق ىف فاتخا : نينا نبأ لاقو . اصخام ھا 6 اب ورا تقدص دف ر هنمو



 بدآلا باتک - ۷۸ ۱ 5 ۰۸

 ىذلا ريخلا ىلا ثيدحلا ىف هقدص هادآ امو كلام نب بمک ةصق ىلا ةيآلا ركذي حل فنصلا نظأو : تاق . مهم ليقو

 "نم مث تبحر ام ضرالا هيلع تفاض ىح ةدملا كلت همالک نيملسملا كرت نم حقو ام هل عقو نأ دعب ةيآلا ىف هركذ

 قدص نم یسفن ىف مظعأ مالسالا ىلاده ذا دعب ةمعن نم «لع هللا معنا ام . هتصق ىف لاقو . هتبوت لوبقب هيلع هلل

 نیما امارح سيل و , بوتذلا حبق نم بذكلا : یلازغلا ناقو ٠ اوبذك نيذلا كلم اک كأف تب ذك نوک | ال نأ

 ملاذا بذكلا نوكي نأ مزاب هنأب بقعتو . ةحلصملا ىلإ اقب رط نیم ثيح هيف نذؤي كلذلو « ررضلا نم هيف ا! لب

 بت تب ام الا هنم حابي الف ةدامل امسح كلذ نم عنمب هنأب بارجلا نكميو « كلذك سهلو , احايم - ررض هنع أعني

 « ناعالا بناحي بذکلا » لاق قيدصلا ركب ىنأ نع حيك دنسا « بعشلا و ىف قهیلا جرخأ دقف . ةحلصم هيلع

 عبطي » لاق هعفر صاقو ىنبأ نب دعس ثيدح نم راربلا جرخأو ٠ فوفوم حيحصلا : لاقو اعوفم هنع هجر خأو

 «فوقوم هنأ هبشآلا نأ « للعلا » ىف ینطقرادلا ركذو ؛ ىوق هدنسو « بذکلار ةنايخلا الا « ءىش لك ىلع نمؤملا

 عمجاو ؛ دومسم نبا ثيدح ضراعي هرهاظ : نيالا نا لات ًاطولا ىف یلس نب ناوفص لسرم نم عوفرملا دهاشو

 ؛ رمتمملا نبا وه روصنمو < ديما دبع نبا وه ( ريرج ) هل . لماک-اا نمؤملا ىلع ناوفص ثيدح لمح اهن

 یهو ةيادملا نم هلوأ حتفب ( یدب قدصلا نإ ) هلو . مزاح نبا وبف بابلا ثيداحأ ثلاث ىف روكذملا ريرجامأو
 سم هلوأ ىف عقوو « لئاو ىبأ نع روصنم ةاور نم ثيدحلا لوأ عقو اذکه  بولطلا ىلا ةلصوملا ةلالدلا

 يىذمزلاو دراد ناو سم دنع لئاو یا نھ شععألا ةياور
 ماياو » هيفو « قدصاا ناف قدصل اب يلع ه١

 تاريخلل عماج مسا وهو « ريخلا لعف ىف عسوتلا هلصأ ةدحوملا سکب ( بلا ىلا ) هلوق ٠ « خلا بذكلا ناف بذكلاو

 هللا باتك ىف هقادصم : لاطب نبا لاق ( ةنجلا ىلا ىدج ربلا ناو ) هلوق . مثادلا صل اما لمعلا ىلع یلطیو . ابلك

 اذکو « قدصلا ىرحتيو » شعالا ةياود ىف داز ( قدصیل لجرلا ناو ) لوق . ( ميمأ نل داربالا نا ز) ىلاعت
 ' -:لاطإ نبا لاق « اقیدص هقا دنع بتكي ىح » شعالا ةياود ىف ( اقیهدص نوکی ىتح ) هلوق . نا قشلا ىف اهداز

 لات ( روجفلا لا ید بذكلا نا ) هلوق . قدصلا ىن ةغلابملا مما قحتسي ىتح قدصلا هنم رركشب هنأ دارا

 * ىصاعملا ىف ثاعبن الا ىلعو داسفلا ىلا لیلا ىلع قلظي و « ةنايدلا رتس قش روجفلاف : قشلا رجفلا لصا : بغارلا

 ؛ لوألا نزو وهو  نوكي » ینمشکسلا ةياور ىف (بتکی یتح بذل لجراا نا ) هلوق ۰ رشل عماج مسا وهو

 دقو « ضدالا لهأ بولق ىف كلذ ءاقلاو ىلعألا الملا نم نيقولخملل هرابظاو كذب هيلع کلا ةياتنكتلاب دارلاو

 تكرنيف بذگلا یرحتیو بذكي ديعلا لازب ال » هظفل و ةديفم ةدابز هيف دازو دوعسم نبا نع غالب كلام هرکذ

 ثح تبدحا اذه ىف : ءالعلا لاق ىوونلا لاق « نیبذاک-!ا نم هللا دنع بشکیف هبلق دوسي ىتح ءادوس ةکن هيلق ىف

 هنم شک هيف لهاست اذا هناف , هيف لهاستلاو بذکلا نم ريذحتلا ىلعو ب ءانتعالاو هدصق وهو قدصلا ىرحت ىلع

 ناو ه هظفل و سم دنع رمتعلا نإ روصنم نع صوحالا يأ ةياور ىف عقو ىرحنلاب دييقتلاو : تلق . هب فرعيف

 هلوأو لئاو وبأ وهو قبقش نع شمعالا ةباور ىف انعيأ هدنعو , بذكلا ىف لاق اذكو « قدصلا یرحتیل دبملا ٠

 بذکی لجرلا لازب امو » هيف لاتو « قدصلا یردتیو قدصي لجرلا لاري امو » هيفو « قدصلأب يلع » هدنع

 هل راص قدصلا ىلا حيحصلا دصقل اب بذكلا قوت نم نأ ىلا ةراثا ةدايزلا هذه فو « هركذف « بنكلا ىرحتيو

 أملا دصقي نع ىصتخي امهيف مذلار دما نآ دارملا سيل « هسکع كاذکر ؛ هب فصولا قحتسي ىح ةيچ قدصلا
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 یراخیا خس ىف دوجوملا نأ لعاو : یو والا لات م : امومذم بذاکلاو احودم لصالا ف قداصلا ناك ناو , طقف

 وبأ لقن و , ىديملا هلقن اذ کو « ضایع یضاقلا هلاق هان رکذ ام الا ثيدحلا نتم ىف سرا هنأ :اهريغو اندالب ىف لسمو

 بذكلا نأل « بذكعا اياور اياورلا رش نا و یهو ةدايز راشب ناو ینثم نبا ثيدح ىف لسم باتک نع دوعسم
 .ىف ةدايرلا هذه ىور السم نأ دومسم وبأ ركذف « هل مث هيبص لجرلا دمی الو « لزهالو دج هنم حلصي ال

 اياورلاو , لم باتک ىف اندنع تسیاو : ىديحلا لاق « ثيدحلا اذه ىف یناقربا ركب وبأ اضيأ اهركذو « باک

 ءاغاو بذکلل یا ةيوار عسج وه ليقو « هلعف وأ هلوق لبق ناسنالا هيف ىورتي ام وهو دیدشتلاب ةيور حج
 امیاعلف « ىديمحلا نيحيحصلا نيب عملا و ىف الو « دومسم ىبال فارطالا و ىف اذه نم اًميش رآ مل : تلق . ةغلابلل
 دو «ثيدحلا « بذک ثدح اذا : ثالث قفانملا ةيآ » ةريره أ ثيدح ركذ مث . نیباتکلا نيذه ريغ ىف هاركذ
 , زئانجلا باتک یف هحرشو هركذ مدقملا ليوطلا مانملا ىف ةرمس ثیدح نم افرطو « ناء الا باک یف هحرش مدقن

 فصولاب ةا ابلا مسا قحتسا ىتح بذكلا لجرلاررک اذا : لاطب نبا لاق «باذکلا هقدش قشي هتيأر یذلاو هيفو
 دوءسم نبأ ثر كح یراغبا بقع الف یی « نيقفانملا تافص نم لب نینمولا 35 یافم نم نكي : بذكلاب

 دصقلاو « لعفلاو لوةلا ىف بذاك-اا لمعي قفانلا ةفص ىف انه روكذملا ةر ره نآ تیدحو : تلق . ةرب ره نآ تب د

 هقدش قدإ هنأب بذاکلا ةب وقعإ ةر ثيدح ىف ريغأو : لات ‹ هدعو ىف فل الأو هراما ىف ىناثلاو هثیدح ىف لرالا

 ىف تقلطأ بذاكسلا ةيوقع نأ لوالا ثيدحلل هتبسانمو : تلق . هب بذكىذلا هف وهو ةيصعملا عضوم ىف كلذو

 ( باذكف هقدش قشي هتبأر ینلا الاق ) ةرمس تبدح ىف هلوق ٠ ابنایب ةرمس ثيدح ىف ناكف راثلاب لوالا ثيدحلا

 كلام نبا باجأو ءاماع اهم نوكي نأ طرتشي ءافلا هربخ لخدي یذلا لوصوملا ناب لكشتساو ءافلاب عفو اذکم

 لعا هقاو « روکذاا باقملا ىف كلذب فصت, نم كا رتشا ىلا ةراش) ماعلا ةلزنم مهلا نيعملا لزت هناب

 اصلا ىذملا بیس - ۰

 .تمسس » لاق اقیفش تمم شعألا کنادحا ةماسأ ىبأل تلف لاق مبهاربا نب قاحسا یر - ۷

 ىلإ هتي نم 3 رخ نوح نم ؛ دبع 8 نال r نا ل وسرپ ایده ۲ ۳ و هلو سابا هبشأ "نا : لوقي ۳

 الخ اذإ لها ىف .عنسیام ی ردن ال « هل مجرب نآ

 ”نسحأ ترا هللا دبع لاق » لاق اقراط ”تممس لاق قراخ نع ةبمش انن دح دا وا وبآ نشر - ۸

 .  دح "یده ىذهلا نسحأو « للا بانک ثيدحلا
 ۲ ۷۲۷۷ : ىف هفرط - ۱۰۹۸ ثيدحلا ]

 هجرخآ ثيدح ظفا ةجرتلا هذهو « ةلاصلا ةقبراعا وه لادلا نوکس و ءاما حتف ( جاصا ىدحلا باب ) هلوق
 یدما » هعفر رسابع نبا نع هيبأ نع نایبظ ىنأ نب سواق قيرط نه نيبجو نم « درفلا بدالا » ىف یراخپآ
 نم هرج » یرخالا قيرطلا قو « ةربالا نم اءرج نيرشعو ةس# نم ءرج داصتفالاو خاص تمسلاو اصلا

 رخآ هجو نم یآ اريطلا هجرخاو « نسح هدنسو لوآلا ظفألاب دجآ و دواد وبآ هجرخأو « ةوبنلا نم !ءرج نیمی
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 ىف تاپاورلا هذه نيب عما قیر لا ةراشالا ىتأتسو « فیعض هدنسو « نيعب رأو ةسمخ » ظفلب سابع نا نع
 نيب اطموتم ناك ام امهدحآ : نيبرض ىلع داصتقالا : ىتشبروتلا لاق ؛ ةحلاصلا تايؤرلا ثيد- حرش ىف دييغتلا

 موءذمو دوم اذهو 14 دصتقم مهنمو 3 لاعت هلوقب دارملااذهو , لدملاو روا نيب طسوتلاك مومذمو دوم

 ةعاجشااکو ؛ لخبلاو فارسالا نيب طسوتم هناف دوج لاك طيرفتلاو طارف: ىرط نيب طسوتم یاثلاو ؛ ةبسالاب
 ةيوهأد نبا وه ( هاربا نب قحس] ینلدح ) هلوق . ثيدحلا ىف دارملا وه اذهو « نیا روهتلأ نيب ةطسوتم اهنا
 ثيدحلا رخآ ىف لاقف قحسإ دنسم ىف یباث وهو ةماسأ یآ لوق هرخآ نم فذح هنکل و « هظفل یراخپا صنو

 ةكرحلا نسح وه ماللا ديدشتو ةلمهملا حتمب ( الد) هلوق» . لئاد وبأ ره قيقشو « معن لاقو ةساسا وبأ هب رقأف »
 رظنملا نسح وه ميلا نوكسو ةلمهملا حتفب ( اتو ) هلوق . قب رطلا ىلع اضيأ قلطيو , امهريغو ثيدحلاو ىشملا ىف .
 لدلاو یدما : كديع وبأ لاق ) ايدهو) هلوق . ةبجلاو قءرطلا لعد سالا ىف دصقلا ىلع اضيأ قلطيو : ندا سآ ف

 نم رظنملاو ةثيحلا نسح ىف نوکب تمسلاو : لاق لئامثلاو رظنملاو ةبيهلا فو راقولاو ةنيكسلا ىف لاقي . ناب راقتم
 ىلع ريخلا لهأ ةثيه هل نوکب ناب ديج امهالکو « قيرطلا ىلع قلطب و « ةنيزلاو لاما ةبج نمال نيدلاو ديخلا ةبج
 ثيدحلا لوأ ىف يتلا ةروسكملا نأب ديك أتلادمب دیک ات یهو ماللا حتفب (دبع مأ نالز هلوق . مالسالا لهأ ةقيرط
 هللا دبع ١» ظفلب ىليعامسالا دنع شعالا نع دبع نب دم ةياوو ىف عقوو ؛ دومسم نب هللا ديع وه ديع مأ ناو
 هذه ىف ع ها لوس اهبش سائلا دشأ هنأب هل ةفيذح ةداپشا ةليلج دوعسم نبال ةليضف ثيدحلا قو « دوعسم نیا
 هنکعء ام ىلع كلذ هل ةدابشلا ىف رصتقا هناف « مجر_نآ لا جر نيح نم » لاق تمح ةفيذح قوت هيفو « لاصخلا

 وأ دی هلهآل هطاسبنا ىف نوکی الخ اذإ نوكي نأ زوج هنآل < هلهأ ىف عنصب ام ىردأ ال , لاق اما و « هتدهاشم

 جرخأ دقو . هنع هللا ىضر هللا دبع قح ىف صقن تابثا كلذب درب لو « هلهأ ىف لب هقا لوسر ةّميه نع صقنب
 « هب نوه كقيف هلدو هيدهو هتم ىلا نورظني اوناک دومسم نب هللا دبع باصأ نأ « ثيدحلا بیرغ »ىف هيبع وا
 یس» بهو نب ديز قيرط نم «درفاا بدالا و ىف ىراخبلا جرخأو . ةفيفح ثيدح كلذ ىلع محل لماحلا ناکف
 نم لاقي ال هلثمو « حيد هدنسو « لمعلا ضءإ نم ريخ نامزلا رخآ ىف ىدحلا نسح نأ اويلعا : لاق دومسم نبأ
 ةفيذ-لوقب حراشلا ىدرادلا لكشتسا دقو ؛ ىدا نسح لع صرح ناك اذه لجل دوعسم نبا نآکف یا را لبق
 هنآ هللا دعب و ؛ هللا دبع هنبازمعب سانلا هبشأو لب هلا لوسر ید سانلا هبشآ ر مع ناكو كلام لوق دومسم نبا ىف

 دومسم نبا هيش لمح هبشلا قاعتم یفالتخاب عملا نك و « كلام لوق ىلع مدقي ةفيذح لوقو : ىدوادلا لاق « ملاس
 توم دعب تعفو ةفيذح ةلاقم نوكت نأ لمتحو « اهوحنو نيدلا ىف ةوقلاي كلام لوقو « هعم ركذ امو تمسلاب

 قد راما مرلآ مهم ۳۹ نكي مل » لاق راج نع « نيديلا مقر باک » ىف ىراخبلا جرخأ ام كلام لوف دیویو « رم

 لوسرب الدو ايدهو اتم هبشآ ناكادحأ تيأرام د تلاق ةشئاع نع ك الا كردتسمو ناسلا فو «رمع نم مَ يلا
 نأ هرن نم » رع نع دحأ جرخأو < ءاسنلا ىلع اذه ىف لحلاب عمجو : تاق . مالسلا اهياع.ةمطاف نم جب هقلا

 « ةباحصلا دعب نم ىلع لماب عمجيو : تلق . « دوسالا نب ورمع ىده ىلا رظنيلف ب هللا لوسر ىده ىلا رظنب

 ةالص هبشأ تيأر ام : لاھ لم رع نا هارف دو ءالا 4 ورم ج- 0 رين ۳۸ ريم 38 نءرلا دبع نعو



 0۱ ۱ ش ٩۱۰۰ ۰۹۰۹۹ بدلا

 0 روكذملا ورمعو . ىبتنا « لجرلا اذه نم يي هقا لوسر ةسبل الو طوشخ الو ايده الو

 ق (هللا دبع لاق لاق ) لوق . ىسحالا باپش نبا وه قراطو ىسحألا ةفيلخ نبا لاقيو هلا دبع نبا وه (قراخم نع)
 موف رع نبا وه اذه هقلا دیع ناب لاطب نبا موجو ؛ دوعسم ناوه هتلادبعو «لوقب هقا دبع ناك ١ ليعامسالاةءاور
 ` اممضي ىوزو ةمجرتلا ىف اک ءاحلا حتفب وه ( دمع ىده ىدملا نحو « هللا باتيك ثيدحلا نس أ نا ) هلوق < كلذ ىف

 نودعون ام ناو ) اهتاثدحم رومالا رشو : هرخآ ىف هيف ىراخبلا خش ديلولا ی نع ةفيلخ وبأ داز « لالضلا دض
 نا نع رخآ هجو نم ماصتعالا باتک ىف قأيسو « جرختسلا د ىف عن وبأ هجرخأ ( نرجع منا امو تال

 عیج ىف ثيدحلا اذه ثيأر اذکه . ىلاعت هللا ءاش نا كانه ابحرش ركذأسو ارظفلب ةداب زلا هذه هيفو دوعسم
 ءاجو ؛ نئساا باح أ هجرخآ دوعسم نا نع صوحالا ىنأ قيرط نم اعوفم هضعب درو دقو « افوقوم قرطلا
 دمع نب رفعج قيرط نم مریغو هجام نیو دحا و یاسنلاو دواد وب أو ل. هجرخأ راج ثيدح نم اعوفرم هرثكأ

 2 هّللأ لودر ناد 4 راعج نع ناامقلا ی نع رحال الم ؛ ةفاةخم ظافا 1 راج نع هنأ نع نیا 4 ىلع نبا

 هلعا ال و ىع لاق < دم ید ىدملا ناو « هللا بانک تب دا نسحآ نا: دمشنآآ لب هتبطخ ف لورم ناك

 ءانئأ ىف دمع نب رفمج نع قلا بادولا دبع قبرط نم 1-۸ ظفل قو « ثيدحلا « امنائدح رومالا رشو » لاق الا

 6 اهتاثدحم رومالا رو 2 د یده ىدفا رخ و ٠ هلل باتك ثيدحلا ريخ نا كعب 8 : لر و و هيف لاق ثر لح

 كثردحلا « ةلالض ةعدب لكو

 7 ت هر ۶ ۰ ۱ 5 د 3

 € باسح ریغب م رجآ نوراصلا قوی امإ ) ىلاعت ها لوقو ' ىذألا ىف ربصلا یا - ۱

 ريج ù رلیمعس نع ”شمعألا ىفث دح لاق "نایفس و كيوم ن ی اح ف شرع بس 1۹۹

 - ءىش سبل وأ  دخأ سيل : لاق هبي ید نع هنع لا ىضر 'ىموم ىنأ نع » ءیلس# نمحرلا دبع ىبأ نع

 « مقر و مهفاسیل هنإو الر 4 نوعی منل لل نم هم ىذأ ىلع ربصأ
 [ ۷۴۷۸ : ىل هفرط 5.99 ثيدحلا ]

 : هللا دبع لاق » لوق ًافیق# تمس لاق شعالا ادح ىبأ انك دع صف نب ۳ اشو - ۰

 "هجو ابب دیرا ام ةمسقلا اإ لاو ۰ راصن الا "نم و لاقف - ی ناك ام و "مس هک ىلا مف

 رهغت و ب "ینلا ىلع كلذ قشف « هتر راف  هباحصأ ىف وهو - هيأ . يي ینل نا وقأل امآ : تلق . هللا

 € ريصف كلذ نم وك ۳ یمو» ”ىذوأ دق: لآ من ۰ هت رمخآ نكأ ۱ ینا تددو ی 6 بصضغو "هبج و

 لا ىلع قلطي دقو « العف وأ الوق ىذالا ىلع ةازاجلا نع سفنا سبح ىأ ( ىذالا ىف ربصلا باب ر هلوق
 « سفنلا دابج ىذالا ىلع ريصأأ : محلا نهآ ضعب لاو ۱ (باسح رھا مرجأ نوراصلا قوي ۳۹ : ىلاعت هلأ لرقو)

 « ةمسقلا ىف روا ىلا هل مهتبن يلب ىنلا ىلع ىش اذحلو ٠ اهيف لاقي و ام لعفب اع ملأتلا ىلع سفن آلا هللا ليج دقو

 ورم ةجرت لحم هنأك لصألاب شايب )١(



 بدآلا باتك ب۸ 00 ها

 مظعأ رباصلاو « باسح ريغب هرجأب ىلاعت هللا نأو نيرباصلا باوث لبزج نم لع ال ربصف لئاقلا نع لح هنكل

 دقو , هديزب نأ هللا ءاش نم الا اهلاثمأ رشعب لصالا ىف ةئحلاو « ةئامعبس ىلا ةفعاضم هتنسح نآل قفنملا نم ارجأ

 فبدح یذالا ىلع ريصلا لضف ىف درو دقو « ناعالا فصن ريصلا ١ دومسم نبا ثيدح ناب الا لئاوأ ىف مدقت

 سانلا طلاخي ىذا نمؤملا » هعفر رمع نا نع نسح دنسب هجام نبا هجرخأ | وهو « ىراخبلا طرش ىلع سيل
 هلوق ۰ مسي ل باح ثيدح نم ىذمرتلا هجرخآ و « مهاذأ ىلع ربصي الو سانلا طا خم ال ىذا نم ريخ مهاذأ ىلع یصب و

 یک نع ىلع نب ورع نع یاسنلا هجرخأ دقو « ىوارلا نم ك وه (ءىث سيل وأ دحأ سيلز ىموم ىبأ ثيدح
 ىنعمب هن 3 رمل قلطا وأ« محلا یم وه (ىذأ ىلع ريصأ) هلوق كش ريغب «دحأ » هيف لاقو یراغیبلادتسپ دمعس نا

 ةيقب ىف هنيب دق ( هللا نم هعمس ىذأ ىلع ) هلوق ٠ لا وه اذهو الجاع اهقحتسم ىلع ةب وقملا سبح هب دارملاو سبحلا

 هلوق . ىلاعت هللا ءاش نا ديحوتلا باتک ىف ىفوتسم هحرش یتآبسو « مهقزريو هب نوکرشپ مهنأ وهو « ثيدحلا
 « لعی ام هبحاص ربخآ نم باب و ىف ةيضاملا شحالا نع نايفس ةياور ىف عقوو دوعسم نبا وه ( هللا دبع لاق )
 قو « نينح متانغ ةمسق انآ شمعالا نع ةبعش ةباور ىف ( اسف لب ینا مسق ) هلوق. « دومسم نبا نع » ظفلب

 لبالا نم ةئام سباح نب عرقالا ىطعأ ةمسقلا ىف اسان لب یللارث آ نينح موب ناک ام د لئاو ىبأ نع روصنع ةءاور
 نینح ةورغ ىف كلذ حاضرا مدقق دقو « برملا فارشأ نم اسان ىطعأ و لب الا نم ةئأام نصح ن ةنيمع ىطعأو

 هلوق . ريهز نإ صوةرح هنأ معز نم ىلع درلاو نينح ةورغ ىف هتیمسن تمدق: ( راصنالا نم لجر لاةف ) يوق

 لعافل ءائبلا ىلع « دارأ ام د ظفلب رخآ هچو نم نینح ةورغ ىف مدقت دق ( هللا هجو ام ديرأ ام ةمسقل اهنإ هقاو )

 : نيتلا نبا لاق ( نلوفآل امأ تاق ) هلوق . لوبجملا .انبلا ىلع هلرآ مضب رهو ءاهف لده ام : روصنم اور قو

 وهو فلأ رینب « مآ » ىنيمشكلا عقو : تلق . نيبب سیل و اهدیذشتب « امآ » ةياور ىف عقوو ميلا فيفنختب یه

 هيلع كلذ قشف ) هلوق . نا وف ل كلذ تلق ذا امآ هرب دقت افذح مالكسلا ىف نأ ىلع دیدشتلا هجويو ٠ فيفختلا ديب

 هلوق . ةمجعملاب ذوحيو ةلمبلا نيعلاب وهو ءهبجو رعمتف » ظفلب باوب أ ةر- نم رثك أب لبق مدقت دف (هچجو ريغتو

 ( يصف اذه نم رثك اب ىموم ىذوأ دق لاق مث ) هلوق . فیت حتفب نأ اباور ف ( نك | مل أ تددو ىتح )

 مل اذا لدعي نف لاقف د روصنم ةياور ىف دازو هركذف « ىذدأ دق ىموم هللا محرب , شمعالا نع ةبعش ةياود ىف

 لاقي ام لضفلا لهأو مامالا رابخإ زاوج ثيدحلا اذه ىفو . ثب دما « ىموم هللا محر « هلوسرو هللا لدعي

 نبا عيفض ىف ةدوجوم اممتروص نال ةميألاو ةببغلا نم حابب ام نايب هيفو . لئاقلا اورذحيل مب قيلي ال ام مهف
 ررظإ نم هيف نءطي نم همالعإ و رق یبثلا حصن ناك دوعسم نبأ دصق نأ كلذو ٠ تو یا هرکنی مو اذه درمسم

 بكسترا دقو « مثديك نم نمؤما رافكلا ىلع سسوتاا زرج اک زئاج اذهو « هئم رذحبا قافنلا نعیب و مالسالا

 « مجف سيل ام مهف لاقي ام مضي دق لضفلا لهأ نأ هيفو . ةمرح هل نكي ملف اهيظع اعا لاق اب روكذملا لجرلا

 ىذوأ دق  هلوقب راشأو « مالسا هيلع یموع ءادنقا رب یبللا عنص اک لاو ربصلاب كلذ نوقلتيف كلذ عمو

 ثالث هل ماذا ةفص ىف ىح دق 6 ىموءاوذآ نيذلاك اونوكان ال اونمآ نيدلا اأ اي ) ىلاعت هلوق ىلا « یموم

 ةصق ىف اهناث . ءايبنالا ثيداحأ نم ىسوم ةصق ىف هحرشو كلذ طبض مدقت دقو ‹ ردآ وه موت اهادحإ : صصق

 ىسوم نأ معزت نأ ىغبلا مآ ثيح نوراق عم هتصق ف اهلا: . ىموم ةصق ىف اضيأ هتحضوا دقو « نوراه توم



 ها ۱۱۱۲۰۱۱ ثيدملا
 كثيداحأ نم یسوم رابخأ رخآ ىف نوراق ةصن ىف كلذ مدقن دقو < نورا كاله بیس كلذ ناك ىتح اهدوار

 ءايينالا

 باتءلاب سانلا جاوي : نم اپ — ۳

 : ةشناع تلاق ٠ ىتورسم نم سم انثدح ”شمعألا انث دح ىلأ اددح ,صفح ن رحم او - ۱

 ماوفأ لايام : لاق ما "دمحف بط متلي یبلا كلذ خلبف « موق هنع زنق « هيف صخر ًاثيش هبي ءىدلا منم

 ٠ دف 4 مدشآو لاب مهلعأل ىنإ اون « هئَنصأ 'ىثلا نع نوهتزنتي
 ۱ ۲ ۷۳۰۱ : ىف هفرط - ٩۱۰۱ ثيدحلا ]

 تبع ىبأ نبا وه هللا دبع تم ةدانق نع ةبمش ان ربخآ هللا دبع ان ریخآ ”نادبع شو - ۰۲

 هه ركي ائيش یأراذاف « اهردخین ءارذملا نم ءایح دا وب ىنلا ناكل اق یردفنا ,دیمس ىبأ نع» - سن لوم

 « هپجو ىف هانف رع

 نم موو « یحضلا وبأ حیبص نبا وه ( لم ) هلوق ۰ مهنم ءایح یا ( باتعل اب سانلا هجاوب مل نم باب هلوق
 قارط نمو « ىحضلا ىنأ نع » لاقف شالا نع رب رج قيرط نم لسم هجرخأ دقو « نيطہاأ نارمع نبا هنأ معز

 شععالا نع سنوي نب ىسيع قيرط نمو ؛ ريرج ومن لاقف هقيرط نم ىداخبلا امجرخأ یتلا ثايغ نإ صفح
 لسم ةباود ىف ( هيف صخ رف ايد 2 ىنلا عدص ) هلوق « لسم نع شعالا نع ةبواءم یا قیرط نمو « كلذك

 قیرط نم لسم ةياور ىف ( موق هنع هدننف) هلوق « مآ ىف ےب ىبنلا صخر » شعالا نع ةيواعم أ قيرط نم
 خابف» ةيواعم ىبأ ةياو ىف (بطغ) لوق ۰ هاومزت و هوهرك مهن أكف هب امصأ نم اسان كلذ غلبف» شمعالا نع ريرج
 لاق « لاجر لاب ام » ريرج ةياور ىف ( ماوقأ لاب ام ) هلوق ٠ « هبجو ف بضغلا ناب ىتح بضغف ل ىبنلا كلذ
 لاب امو ء!ذك لمت نالفاي كلاب ام ل وب نأك نیل عم ةبجاوملا اهب دارملا نآل < ةجرتلا ىفانيال اذه : لاطب نبا

 « كلذ لمف نم ةبطاخم یهو ةدوجوم اهتروص تناك ناو ةبجاوملا لصحت ملف مامإلا عم امأف . اذک لمفي نالف

 ةياور ىف ( همئصأ ءیشلا نع نوهدنتی ) هلوق . بطاخم مل هنأك راص مهنع ن مو نيبطاخلا ةلمج نم ناك اب هنگ

 ىل صخر |۴ نويغرب و ةيواعم ىبأ ةیاور قو « هنع اوهزبتو هوهرکف هيف تصخرت أ یه مهفأإ 3 و رچ

 نأ وصوت مهنا ىأ « ةيامعلا ة ةلاو ةيبلعلا قوقلا نيب ممج ( ةيشخ هل مدشأو هقاب ماعا ی هقاوف ) هلوق . « هيف

 ىنعم مدقت دقو . ام لممااي مالوأو ةبرقلاب مملعأ وه ذا كلذك سيلو . هللا دنع مهل برقأ لمفأ اع مهتبغو

 مرمآ مما اذإ ل هللا لور ناک » تاق ةشثاع ند ةورع نب ماش ةياور ىف ناعالا باشک ىف ثيدحلا اذه

 هحرش تحضوأ دقو « أنآ هللاب کسلعا و 5 اقتأ نإ لوقي مث بضفيف» هيفو « ثيدحلا « نوقيطي اع لامعألا نم
 ةديج ةعباتم هذه قورسع قيرطو . ةشناع نع ةورع هيبأ نع ماشه دارفأ نم ثيدحلا نأ هيف تركذو كانه

 ام اولعف مهنال « باتعلا ممتع ففخ كلذلن هتمأب افيفر علي ىبنلا ناك : لاطب نبا لاق ۰ ثيدحاا اذه لصال
 تاصح دقف ةيتأعملا امآ : تلق . هلمف ىلا عوجرلاب مرا امارح كلذ ناك ولو . ةدشااب ذخالا نم ممل زوج

 راپا عت ۾ ۱۰ ع ¬ م
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۰ 
 ل

 كوبال ةيقيحلا هذه نم قفرلا هم لصف . هيلع ارتس كلذ هلم ردص ىذلا زی م ااو < بير الب مه هنم

 قو . وه هلعف ام لعفب مهمزلب مل هنآ ةبج نم حضاوف مارح ريغ هولعف ام نوكب هلالدتسا امأو . الصأ باتملا

 « ةظعوملا دنع ةرشعلا نسحو « حابملا نع هذلاو قمعتلا مذو 0 د یبللاب ءادتفالا لع ثحلا ثيدحلا

 نه رخآ هجو نم مايصلا باتدكى لسم هچ ربخآ ام وهو كلذ هب فرم نآ نكي ام تدچو مث « لک یبنلا

 : إب هللا لوسر لاقف  موصا و لستغأف مايصلا ديرأ انأو ابنچ حبصأ ىتإ هللا لوسراي : لاقالجر نا » ةعئاخ

 نم مدقت ام كل هللا رفغ دسف « انلثم تسل كنإ هقا لوسر اي : لاقف , موصأف بنج انأو ةالصاا ینکردت انأو

 اذه وحنو «قنآ ام کسلعاو هل کاشخآ نوكأ نأ وجرأ ینا : لاقو اب هلا لور بضفف ؛ رخأت امو كينذ

 هيفو ثيدحلا « رسلا ىف ب هلا لوسر لمع نع اولأس طهر ةثالث نا » حاكنلا باتك ىف روكذملا سنأ ثيدح ىف

 ىنإ تاو » محل هلوق هيفو « رأت امو هينذ نم مد قت ام هل هقا رفغ دق لَو ىنلا نم نحت نيأو » محلوق

ءاسنلا جوزخأو دقرأو لصاو رطفأو موصأ ىنكل 0 هل كاقتأو هلل کاهخ 3
 فبدح بابلا ثيداحأ كثااثو ‘€ 

 باوبآ ةعبرأ دمب « ءايحلا باب » ىف ىتأي دیعم ىنأ
 ب ىنلا ةفص باب د ىف اضيأ هحرش مدقت دقو «

 نبآ لاق . <

 اوناكمهنأ هريظأ و« هبجو ريذتب ههركي ام نوفرعي اوناك مهنأب اومزج مهنال ء لیلدلاب مكحلا هنم دافتسي : لاطب

 هعضوم ىف مدق: اک هيل بارطضاب ةالصلا ىف أرقي هنأ نوفرعي

 لاق اك وبف ليوأت ريغب هاخآ رفك أ نم . یاب - ۳

 ونب يحي نع كدابملا نب ىلع انربخأ رمع نب ناثع انثدح الاف ديمس نب دحأو دمع شم - ۱.۳

 رفاك اي هيخآل ”لجرا لاق اذإ : لاق یک هللا "لوسر نأ هنع هللا ىضر ةرره ىبأ نع » ةا ىبأ نع ريثك ىبأ

 زا یبلا نص ةربره ابأ عمس ةملس ابأ مس ديزي نب للا دبع نب ىع نع داع نب ةمركع لاقو ٠ « اهددحأ هب ءاب دقف

 هللا ىضر رع ن هللا دبع. نعد راند نب هللا دبع نع كلام ىنثدح لاق "لیعاسا شرم - ٠4

 «اهدحأ اهب ءاب دق رفاكأي هيخأل لاق _لجر امبأ : لاق قلب هللا لنز نا اع

 كاحضلا نب با نع » ةا ىلأ نع "بوآ اتثدح توو ای لوح "لیعاعسا نب ىموم اشو — 6

 منج ران ىف هب بكذع "یشب هسفن لتق نمو . لاق اک وف يذاكمالسالا ريغ لع فلح نم : لاق مقلب ئنلا نع

 ۱ « هتقك پف ررفکب انمؤم ىر نو . تق ملا نقل و

 نم لیوأق ريغب كلذ ردص اذإ اب ريخلا قلطم ديق اذك ( لاق اك وبف ليوأت ريغب ءاعأ رفك | نم باب ) هلوق

 دم امأ ( رع نب نايثع انثدح الاق ديعس نب دحأو دمع انئدح ) لوق . هيلي ىذلا بابلا ىف كلذل لدتساو . هلئاق

 رصن وبأ كلذب مزج « ىرادلا رفعج وبأ رخص نب ديعس نبا وهف ديعس نب دعا امأو ؛ لعنلا يحي نبأ وهف

 نع ) هلوق . ةنمنملاب عیما ةياور ىف اذك ( ةیلس ىبأ نع ريك ىبأ نب یحم نع ) ھوق . ىذابالكلا
 ف ( ةريره یا



 باب م ىف هحرش مدقت ( رفاک اپ هيخآل لجرلا لاق اذإ ) هلوق .«ةريره ابآ عمس م هنا ةقلعملا رابع نب ةمركع ةياور

 نب هللا دبع نع) ريثكىبأ نبا وه ( ىحي نع راسع نب ةمركع لاتو ) هلو ۰ « نمللا و بابسلا نم هنع یبثرام

 لوصوم رخآ ثیدحو قلعملا ثيدحلا اذه ىوس یراخبلا ىف هل سیلو « نایفس نب دوسلا ىلوم ىتدملا وه ( ديزي

 وأو هدئسم ىف ةماسأ أ نب ثراحلا هلصو دقو « ثيدحلا اذم ىنعي ( تلي ىنلا نع ) لوق ۰ ديسفتلا ف ىنعم

 باتک ىف لس جرغا دقو « هب راهع نب ةمر ع نع ی اولا د نب رضنلا نع هم رط نم « جرختسلا و ىف میم

 سيل اذه ريغ ائيدح ةر رھ ىبأ نعةلس ىنأ نع ریثک نأ نب یک نع ةمركع نع دمع نب رضنلا قب رط نم ناعالا

 اذه. رامع نب ةمركع نع ةفيذح ىبأ ةياور نم باپلا ثيدح لرعامالا جرخأو ةطساو ةلس أو ىح نيب هق

 حینص لدو « یرت اک ةمرکع نع د# نب رضنلا هعفر دقو . ىهتأا . هيف لی ىنلا رکذی مل فوفوم هنإ : لاق و دنسلا

 كرايملا نب ىلع ةياور ىف حدقت  ةقلملا ةياورلا هذه ىف ةيلس ىبأو ىح نيب ديزي نب هللا دبع ةدايز نأ ىلع ىراخبلا

 ىلأ نم هعبس مث ةطساوب ةبلس ىلأ نم هم ىح نوكي نأ لايت-ال امإ ؛ هدنع ديزي نب هقأ ديع ركذ نودب یح نع

 هجا رغ] هيلع ینطقرادلا كردتسا دقو . هدنع هظفح فضل رامع نب ةمركع ةدايزب دتعي مل نوكي نأ امإ و ؛ ةداس

 بقتیال اذه لثم نأ قحلاو ءالجر ةمركع هيف داز دقو , سلدم ريثك ىبأ نب ىح : لاتو , كرابملا نب ىلع ةباورل

 ثيدحلا لصأ نال كلذ نأكو « حدقتال اهنأ ىلإ راشأو اهزربأو ابفرع لب ةلعلا هيلع فخت مل هنل ىراعبلا هب
 اهم حدقلا هرهاظ ام ناو ؛ ةثوافتم لاعلا بئارم نأ هنم داهم یف « قرط ةدع نم ىوم روپشم هئتم و فرررعم

 كالا نب تباث ثيدحو ٠ ىندملا ىف رع نبا ثيدح فنصملا رکذ مث . لعأ هقاو ؛ حدقلا هنع لاز ريما اذإ
 هتبوءصأ ثيدحلا اذه نع اريثك بلبملا لأسأ تنك: لاطب نبا لاق . ةيلا راشلا بابلا ىف امهحرش مدقتو  كلذك

 بذكملا دمعت امل هنأ الإ « رفاكال بذاك ومف ىنمي « لاق اک ورف و هلوق : لات دحاو ىنمملاو ةفلتخ ةبوجأب ینییجیف

 هب ذكب هدصق حص نا 2للا كلت مارتلا نم « لاق اک وبف » مالسلا هيلع لاق ام فاح ىتلا ةلملا مزتلاو هيلع فل ىذلا

 ريمرال هنأ هلصاحو : تاق ۰ هل فواح ةعيدجلا یه ىلع كلذ ناك اذإ ناث تقو ىف ال «ةلاحلا كلت ىف اهمازتلا ىلإ

 « ظيلغتلاو رجرلا ىلع ثيدحلا لمح هريغ نأ یایسو . ةصاخ كلذب هفلح لاح ىف رفاكلاك نوكي اما و ارفاك كلذب

 تالب وأتلا نم كلذ ريغ هيفو ؛ دارم ريغ هرهاظ نأو

 ةعتلب نآ 7 بطاح رم لاقو . الهاج وأ "الراتم كلذ لاق نم رافک | را نم اپ -

 « كا ترق دق : لاقف _ردب لها ىلإ ملا دق هللا “لمل ةكيردي امو » علي ىنلا لاقق « قفان هنإ

 دبع نب راج انثدح ردانيد نب ور ایران را دژ ان ربخآ داپ نب داش - ۱۰۹

 مه أرقف « نالصلا مهب ىلصيف هموف ینأی من م يبلا مم لی ناكدنع هللا یفر لج نب داعم "نا »هلل

 ىتأف لجرلا كلذ غابف « قفادم هنإ : لاقف اذامم كلذ ابف « ةفيفخ ةالص ىلصن لجرز ودق لاق « ترقباا

 ًأرقف ةحرابلا اب یلص ادم "ناو ءانحضاونب یقدنو  انيديأب لسن موقان هللا لوسرا : لاقف ال "ی
 ؛ اهاسّضو سمشلاو ارقا . ثالث ؟ تنأ نام ذاعءاي : جب یبلا لاق . قفایم ىنأ عزف « تزاوج ةرقبلا
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 اهر لا بر سا سو
 نأ ترع» دی نه یر )ا اد یمازوالا اد ربا وبآ ان خا قاحتنإ رج - ۰۷
 نمو ؛ هللا "الإ 4 ال لقیلف ىرملاو تاللاب يفلح ىف لاقف کنم فلح نم : کب را "لوسر لاق : لاق ةريره - 30002 4 ۰ تک ۱ 7

 « قادصتيلف كيماقأ لامت هبحاصل لاق

 باطحلا ني رع كردأ هنأ امهنع هللا یفر ربع نیا نع » عفاف نع ثيل ان لح ”ةببتق از - ۱۸

 قلا ناك نف کشااب اوف نأ < اهن هللا "نا الأ : 2 هلا لور مادانف « هیبأب فاح وهو بكر ىف

 « تصف الاو « لب فلحیلف

 لاتو ) لوق . هيف لوقلا لاح وأ کس اب ىأ ( الماج وأ الوأتم كلذ لاق نم رافک ] ري مل نم باب ) هلو

 ماب »€ قفائم 0 ىتممشكلا ةلاور قو 6 ىضاسملا لعفلا ظفلب یک ال اذك < قفان هنإ ةعتلب نآ نب بطال رع ۱

 ةروس ریسفت ىف ةحرش عم ال وصود مدل دقو « ةءثنب یآ نب بطاح ةصق ىف ىلع ثبدح نم فرط اذهو . لعافلا

 لاق هدحرو لصف لجرلا هقرافف حبصلا ةالص ىف لوط كثيدح ليج نب ذاعع ةف ف راج ثر لح رکذ مث . ةندتمما ۱

 نيعلا متعب هوبآ ها ىراسخبيلا خيش ةدايع نب دعو , ةعاملا ةالص ىف قوسم هحرش مدت دقو « قفاثم هنا ذاعم

 ةلمهملا ءاحلاب ىور هنأ نیلا نبا یحو ۰ عیجا یاولآو ميجا « لجر زوجت » هوقو . ةدحوملا ف.فضو ةلمبملا

 5 ىصخلا جاجملا نب سودقلا دبع وه ةريغملا وبأو ۰ هوهار نبا وه (قح.] ىنثدح ) هلوق . هدحو لصف زاحنا ىأ

 ل هح رش عص مجالا ةروس ريس ق ثيدحلا مدقتو ۰ ةطباو الب |ريثك هنع ثد> دق ىراخيلا جوش نم وهو

 هلإ ال هلو یرهلار تاللا اب فا احلل لي سا : بلماا نع لااعب نبا لاق « حضاو بايلا اذه ىف هلوخد هجوو

 , نامبإلا دعب رفاكسلا ةيلك نم هب قطن مف هع طوبح نم هيلع ىثخيف لاقام ىلع هلاح مدتسل نأ ة دخ هللا الإ

 ىف لاقو ۰ یبننا ةصاخ ان رلا ةلاح ىف نام الا هنع ىنذ « نموم وهو یز نيد ىلاولا ین زب ال 0 هل وق هلثمو : لاق

 رداب نآ كلذب فلغ لبج وأ یسن نم ملعت همف ا۴ أو < هللا ريغب فلحلا قالطا ثيدحلا اذه ف سیا رخآ عضوم

 عفریام ىلإ ردابي نأ هب ظفلتلا هل یغینبال امن ءىثب ظفلت نم دشرآ هنأ هلصاحو . هيف عقوام هنع رفکی ام ىلإ

 « روک ذلا ثيدحلا حرش ىف اذه هيجوت تمدق دقو « لاق ام ینعم ىلا ادصاق كلذ لاق ول نأ لئاقا نع جرحلا
 مش ۰ قلا ف هچا رخاپ صف ٠ لطابلا ف لاملا جارخإ دارأ هنأ ثمح. نم كرماقأ لاق نإ ةقدصل 0 سمالا ةيسانمو

 نام ألا باتک یف وتس هح رش ىأيسو , كلذ نع ىو همفو ¢ هيب أب رع فاح ف ريغ نبا كيب دح فنصلا ركذ

 فلح ناكامل نکا « كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم » هفرط ضمب ىف دروام ىلا ةراشإلا انه هركذب دصقو « روذنلاو

 نأ لوأت هنآل كلذب هذا و, و همه ىلع وكما كلذلذ ل عمص مف اررذعم ناك یهلا عمسل نآ لبق كلذب ريع

 لعأ هقاو . هريغب فلحم نأ هدہما بحال هقا نأ ی ىنلا نيبف ؛ هب فاح نأ قدتس هنأ ینتفی هيلع هيبأ قح

 ىلاعت هلا يمأل ةدشلاو بضنلا نم زوج ام صا - ۵



 111 ٩۱۱۳ - 1۱۰4 ثيدحلا

 ( مباع ظاغاو نیقفالاو راکلا د هاج إل یلتت هللا لاقو

 هللا یضر ةشأاع نع » مساقلا ن رع "ىرهزلا م مرا ای دح ناوفص ن درس او - ۰۹

 . هکترف رثكلا e نآولتف « ر وص هيف مارق رتب ملا ىفو قلي نا لوسر ىلع لخد : تلاق امنع

 عروس ىذه نور و نيذلا ةمايفلا موب ًاباذع سائلا دشآ نم : کک ی لا لاق تلاقو

 5 نه » مزاح ىبأ ن "سبق اد دلاخ ىلأ نب لیهاسا نع یے انثادح د دسم شرم - ۰

 لیطی ام نالف لجأ نم ةادنلا الص نع رأل ىلإ : لاقف هل یدلا لجر ینآ : لاق هنع هللا یفر ردومسم

 کنم نإ سالا اهيأ اب : لاقف لاق .ذتموب هنم رةظعوم ىف ًابضغ دا طق مللت هللا لوسر تبار اف لاق « ان

 « ةجاحلا اذو ريبكلاو "ضیرلا ميف ناف « زاوجتیلف سانلاب ىلصام كيأف « نرم

 ١ - لاق هنع هللا يضر رع نب هللا دبع نع » عفان نع ”ةيريوج ان دح لیعات| ن یسوم ازم :

 "ناف ةالصلا ىف ناك اذإ کدحآ نإ : لاق من ظیفتف« هديب امکحف "ةماخت دجساا لبق ىف ىأر لص هب یبلا اديب

 ةالصلا ىف هبجو لایح نضتنی الف « هبجَو لاح هلا «
 رثسبنلایلوم ديزي نع ناجرلا دبع ىبأ نب ةميبر انربخآ رفعج نب ”ليعامسإ اندح كح شم - ۲

 اهءاكو "ف رعا مس اهر : لاقف ؛ : ةطقلل ١ نع هي فا لوسد لأ “الجر نأ ىنبجلا ردلاخ نب دیز نع »

 كل "یه امئاف اهذخ : لاق ؟ لس اضف « هلا لوسراب + لاق . هيلإ اه دن امر ءاج ناف اه قیتقسا من اهسافعو

 هاتنُجَو ترحا ىتح ب هللا لوسر "بیطقف لاق ؟ لبإلا اضف «هللا لوسراب : لاق . بئذلا وأ كسيخأل وأ

 « اهر اهاقلي ىح اهؤاقسو اهؤاذح اپعم ؟ امو كلام : لاق مث - بجو رها و ۳

 انادح ررفج نب دن انثدح دانز نب دمع ىثدحو . ع ديعس نب للا نبع انثدح كسلا لاقو - ۳

 كلبا خب دیژ قع دیعم نی رپ نع هللا دیبع نب رع ىلوم رضنلا وبأ لاس یئدح لاق دیمس ن هللا "ربع

 «اپلا لص ريكو فا لوسد جرف - اریص- وأ - ةفصحم 5 ةريحح هلي نا ”لوسر "رحفحا : لاق هنع هللا ىضر

 « مهلا جرم ف مهنع و نا ”لوسو أطبأو « اورضحف ةليل اوءاج مت . هتالصب نولي اوهاجو ةلاجد هيلا مبلف

 ىتح ک تیلص 3 لازام : قي هللا ةلوسر محل لاقف اضم ميلا جر « بابلا اوبضحر متا وصأ اومفرف

 « ةبوتکسلا ةالصلا "الا هتيب ىف ءرملا ةالص ريغ نان کت ویب ىف ةالصلاب کیف کیا بكيس هنأ تننظ

 ظافاو نيةفانااو رافكلا دماج ر امت هللا لاتو « للامن هللا سال ةدشااو بضغلا نم زر ام باب )هل



 بدآلا باتك - ۷۸ ۵۱۸

 اذا امأو ءهسفن قح نم ناك اف ره اما ىذألا ىلع رسد ناك وبي هنأ ىف دراولا ثيدحلا نأ ىلا ريشي هن أك (مهلع

 ىلا بضغ ركذ اهتم لک قو املك تم دقت ثيداحأ ةمخ هيف ركذو . ةدشلا نم هللا سأ هيف لات هناف ىلامت هلل ناک

 . اهنع رجرلا یف دیک وأ.نوكيل اف بضذلا رهظأو ٠ هنا مآ ىف ناك هاك كلذ نأ ىلا ابعج م ةفلتخم بايسأ ىف 7

 تحت نم ةانثملا ءايلا حتفب هخيش ةرسيو « سابقا ف هحرش مدقت دقو . مارقلا ىف ةشناع تب دح لوألا ثيدحلا

 كلاثلا . 4ع12:| ةالص ىف هحرش مدقت و « ةادغلا ةالص ىف مامالا لی وطآ ةصف ىف دوعسم فأ ثيد ىتاثلا . ةلءهملاو

 ةلمهملا رسكب « هبجو لایح ء هلوقو « ةالصلا باتک لئاوآ ىف هحرش مدقن دقو « ةلبقلا ىن ةماخنلا ف رمع نبأ ثيدح

 فبدح سماخلا . كانه هحرش مدقتو ‹ ةطةللا ىف دلاخ نب ديز ثيدح عبارلا . هءاقلت ىأ ةفيفخ ةيناتحت اهدمب

 ةرجح ريذصآ ةريجحو ‹ ةمامإلا باوبأ ىف ةحرش مدقت دقو , ةريجح هللا لوسر رجتحا » تباث نب ديز

 ةلءهملا داصلاو ةمجسلا ءاخلا حتفب ةفصخلاو « هيناث رسكو هلوأ حیف لاقب و ؛ یازلاب ةيارر هيف مدقق دقو « ءارلاب

 دقو « هاشم دحأ ىخابلا ميهاربا نيا وه « کلا لاقو د هيف هلوقو « لخنلا وأ لقا یعوخ نم ذختیام : ءاق مث

 ىدايرلا وه ةيناثلا قي رطلا ىف هخيش دايذ نإ دو : همايب مهاد نإ یا نع امجدنسم ف ىرادلاو دحأ هلصو

 هل ىور : ىدع نبا لاق اذكو « نورقملا هبش هل جرخأ : ىذابالكملا لاق « ثبدحلا !ذه ىوس ىراخبلا یف هلام
 ىطايمدلا كلذ ركذ نیس و نيتنثا ةنس لاقيو نيسخلا دودح ىف تام « لیلقب ىراخبلا لبق هنافو تناکر « ادامشتسا

 ىلع بابلا اذه ىف ثيدحلا قایسو « دنه نا نبا وه ديعس نب هللا دیعو ردنغ وه رفعج نب دمو « هيشاوح ىف

 فهرمآ ريغ اوعمتجا مهنوکل هبضغ نأ رهاظلاو « ابضفم مهیلع جر د هلوق هنم ضرفلاو . رفعچ نب دمع ظفل
 اتافشا رخأت هن وكلا بضغ وأ « هوعیتتو هباب اورصخ اوغلاب لب ماع جرخي مل هنوكل هنم ةراثالاب اوفتكي

 لضفأ» هرخآ ىف هلوقو « هرمآ ریغب هدجسم ىف یلص » لاق نم دعب أو « كلذ ريغ نونظب مو مهیا ضرفت الثل مهیلع
 5 متالص نم !ولعجا» رخالا یبدحما ین هلوف ىف یآ ةالصل اب دارلا نآ ىلع لاد« لا الا هديب ىف ءرملا ةالص

 « ةضارف نم هيب ىف لمحي نأ بحي هنأ موق نع نيتلا نبا ىكحو « ةلفانلا ةالص « اروبق اهوذختت الو كتويب

 ۱ لعأ هقاو « بابلا ثيدحي هفیزو

 و شحاوفلاو مالا رنابک نوبنتجک نيذلاو رل ىلاعت هللا لوقل « بضنلا نم رذملا ساپ - ٦
 ”نيفراملاو ظبنفا نيمظاك لاو « ءارضلاو ءا"رسلا ىف نوتفن نيذلا) لجو زع هلوقو ( نورفغ م اوبضغام اذإو

 ۱ ( نينسحلا بحي فاو « سانلا نع

 ةريره ىبأ نع »بییسلا نب ديعس نع باش نبا نع كلام ان بخآ فسوب نب هللا دبع شرم - 6
 5 بضغلا دنع هسقن كع ىذلا ديدشلا هنأ « ةعّرسملاب ليدشلا سيل : لاق نا "لوسر "نأ هنع هللا يضر

 نب ”ناهلس انثدح » تباث نب "یدع نع شعالا نع ریرچ انث"دح بيش ىأ ن نا او - ۰

 « هبجو رها دن ًابضتم هبحاص بسب اهادحاو « سو هدنع نحنو هي مونا دبع نالجر "بسا : لاق درص

 مد وان . ءجرلا ناطیشا ترم هاب ةوعأ : لاقول دام هنع بكذا اها و ةلک مال ی ب یدلا لاقف



 فبدلا ٩۱۱۱۰-۱۱۱ ۹

 « نونجعب "تسل ىنإ : لاق ؟ للم یبلا ”لوقيام مسن الأ : لجرا

 حلاص ىلأ نع رنيمح یآ نع شايع ناوه- ركب 71 ارا كسري جن ی رم 0 ۹۱۱۹

 « ارام ددرف . ب ضف : لاق . ىصرأ وكم ینا لاق الجر نأ ام هللا يضر ةريره ىبأ نع»

 ٠ 6 بضفت ال : لاق

 مم اوبضغ ام اذاو شحارفلاو مثالا راک نوبنتمي نیذلاو ) ىلاعت هلوقا بضغلا نم رذحلا باب ) هلق

 قاسو « رذ ی ال اذك( ةيالا ( ظيفلا نيمظاكملاو ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفنپ نيذلا) لجو زه هلوتو 6 نورفغی

 بالا ىف لوالا ثيدحلا قرط ضءب ىف درو ام ىلا ةيناثثا ةبآلاب راشأ هنأكو (نينسح ا إل هلوق ىلا ةميرك ةياور ىف

 : لاق ء هعرص الا ادحأ عراصيام نالف : اولاق ؟ اذه ام :لاقف نوءرطصي موقب رم علي ىنلا نأ » سنا دنمف
 داذبلا ها ور « هبحاص ناطيش بلغو هناطبش بلغو هیلنف هظيغ مظكف لجر هملک لجر ؟هنم دشآ وه نم ىلع ىلدأ الفأ

 شحاوفلا بنت نم ىلا ءظيغ ظكي نم مض ال هنأ الا بضغلا نم ريذحتلا ىلع الد نيتبآلا ف سیا و«نسح دنسب
 سانلا عرصإ ىذلا : ءارلا حتفو ةلمهملا داصلا مضب (ةعرصلاب دیدشلا سبا ) يوق ۰ دوصقملا ىلا ةراشا كلذ ىف ناک

 ءاجام لکو ؛ اريثك هريغ هعرصي نم وهو سكملاب ءارلا نوكسإ ةعرصلاو ٠ ةفصلا ىف ةفلابملا ءاحلاو . هتوقب اريثك

 نبا تیدح ىف كلذ نایب عقوو « 6>ضو ةعدمو :ظفحو ةزلو ةزمرک كاذک ومف نوکسلاب و مضلاب نزولا اذهب

 حتفب هانطبض : نيتلا نبا لاق « لاجرلا هعرصبال ىذلا : اولاق ؟ مكيف ةءرصلا نودعتام » هلوأو سم دنع دومسم

 حتفب بتكلا ضعب ىف اضيأ طبض و : لاق « بولطملا سك هنال ءىشب سيلو « اهتوكب مهضعب هأرقو . ءارلا

 همسا مل لجد ردح نم دحآ ةياور ىف ( بضفلا دنع هضن كلع ىذلا د.دشلا اعا ) هلو . ءىشب سیا و داصلا

 عرصبف همجو رمحو هبضغ دتشيف بضخ قتل - اثالث اهررك ةعرصلا لك ةءرصلا » لوقب عَ هللا لوسر دهش
 هلوق « كلاثلا ثيدحلا . نعللاو بابسلا باب ىف هحرش مدقت ءدرص نب نایاس تبدح یاثلا ثيدحلا . « هبضغ

 نب ركب ىبأ نع الا ةياور یراخبلا ىف هل رأ مل« ملا دیدشت و یاولا رسكب یزلا وه ( فدوب نب یحم ىنثدح )
 نه حلاص ىنأ نع » لاقف شعالا ةفلاع ( ةر ره ىبأ نع حلاص ىبأ نع ) هلق . هلوأ حتفب نيصح وبأو , شايه

 الول ایا یراخبلا طرش ىلع وهو« شعألا نع دايز نب دحاولا دبع نع هدنسم ىف ددسم هجرخأ « ديوس ىبأ

 امهم هثیدح نم یناربطلاو نابح نباو دحأ هجرخأ ةمادق نب ميجلاب ةيراج وه ( الجر نا ) هل . شععألا ةنعنع

 ىل لق هقا لوسراي' تلق » ىنقثلا هللا دبع نب نايفس ثيدح نم یاربطلا قف « هرینپ رسفي نأ لمتحم و . ارسفمو
 لمع ىلع یاد هللا لوسراي : تاق » ءادردلا ىنأ نع هيفو « ةنجلا كلو « بضفقال : لاق  للقأو هب عفتآ الوق

 ىلعل للقآ و الوق ىل لق هللا لوسراب تلق » ىلعي ىبأ دنع رمع نبا ثيدح قو « بضقنال : لاق « ةنجلا قنلخدي

 دحأ دن ربع نبا ثيدح و < ةنجلا ینلخدم لمع ىلع ناد و ءادردلا بأ ثيدح ىف ( ىتصوأ ) هلوق . ءهلقعأ .

  «هيعأ لمل لع رنک: الو ١ ىذمرتلا دنع شايع نب ركب ىنأ نع بيركو بأ داز « هلا بضغ نم ىئدعابيام د
 لاؤسلا ددر ىأ ( ارارم ددرف ) هلو . هوحت شايع نب ركب ىبأ نع ةييش ىبأ نب نام قي رط نم ليهامسالا دنعو

 كلذ لک » ببرک ىبأ اور ىف ( بضغتال لاق ) هلوق . كلذ ىلع هدزي مف معآ وأ غلبا وأ كلذ نم عفنأ سمتلپ



 یخ

  بدالا باتک- ۷۸ 0۲۰

 مدقت دقو « رارملا ددع نايب ايفو « تارم ثالث بضغنال , لاق ةييش نأ نب ناثع ةباور یفو « بضفنال لو

 نابح نباو دحآ دازو ؛ ثالث دعب عجاربال NT موفتل اثالث ةماكملا دسب كك و هنأ سأأ ثيدح

 «بضغنال» هلوق ىعم ىباطلا لاق « هلك رشلا عمي بضفلا اذاف لاف امف تركفت » لاق مسب مل لجر نع ةيا ور ىف

 نم لوزبال یعیبط رمأ هل هنع یجناا ىت أتي الف بضغلا سفن امأو . هباجي ال ضرمتت الو بضغلا بايسأ بنتجا

 , لاما فيلكت نم هنال یبنلا ىف لخدي الف ؛ هعفد نکع ال یناوبملا عبطلا ليبق نم ناك ام : هريغ لاقو . ةلبجلا
 رکلا بضغلا هنع أشنيام مظعأ نال بضفتال هانعم : ليقو . دارفا وف ةضايرلاب بسقكي اه لبق نم ناك اهو

 نم لسي سفنلا ةزع هنع بهذي ىتح عضاوتي ىذلاف . بن“ ىلع ريكلا هلمحبف هدیرب رمآ ةغلاع دنع عقب هنوكلا

 سفنلا ةدهاجم نأ لوالا ثردحلا ىف : لاطب نبا لاقو. بضذلا هب كرمأیام لعفتال هانعم : لیقو . بضغلا رش

 لئاسلا لعل : هريغ لاقو . ةوق سانلا مظعأ بضغلا دنع هسفن كل ىذلا لمج مب هل « ردملا ةدهاجم نم دی

 نبا لاقو . بضفغلا كرت ىلع هل هتيصو ىف رصتقا اذبلف ؛ةب ىلوا وه ام دحأ لک رمأپ اب ىنلا ناكو ؛ اب وضغ ناك

 امبدو « قفرلا عنمو عطاقتلا لا لوؤي بضفلا نال ةرخآلاو ایندلا ريخ « بضغتال و هلوف ىف رب حج : نيتلا

 ىلا دسافلا عيج نأ ىأر امل هلمل : ىواضيبلا لاقو . نيدلا نم كلذ صقتتیف هيلع برضفلا ىذؤي نأ ىلا لآ
 عغابقلا نع هب زرتح اع لأس ابلف ةروسکم لئاسلا ةوبش تاكو : هبضغ نمو هنوپش نم ىه اما ناساالل ضرمت

 هتادعأ ىوفأ روق دق ناك هلوصح دنع هسفن كلم اذا هنأو « هريغ نم اررض مظعأ وه ىذلا بضغلا نع هام

 بضغاا و. هسفن و هن اطيش صخشلا ودع ىدعأ نال یندالا ىلع لعالاب هيبنتلا باب نم نوكي نأ لمتحم و . ىهتنا

 . ىوقأ اضيأ ةوپشلا نع هسفن ربقا ناكةجلاعملا ةدش نم كلذ ىف ام عم اهیلخب ىتح امهدهاج نف ۽ امهنع أني املا ٠
 هياء ليج ءیش نع هاهن هنأ ال ؛ هنع تيبن ام اثیش بضغلا دعب لمعنال دارأ : هجرخأ نأ دعب نابح نبا لاقو

 عذوأ وأ د مق امبف « ناسنالا ىف ةر رغ هلعچو رانلا نم بضغلا هللا قلخ : ءالملا ضعب لاتو . همفد ىف هل ةليح الو

 « اهءارو ام نول ىحت ةرشبلا نآل  مدلا نم نانيعلاو هجولا رمح ىتح تراثو بضغلا ران تاعتشا ام ضرغ ىف

 ىلإ دلجلا رهاظ نم مدلا ضايقنا هنم دلوت هقوف نم ناك ناو « هيلع ةردقلا رفشتساو هنود نم ىلع بضغ اذإ اذهو

 ىلع بت رتبو رفصيو رمحيف طاسباو ضايقن | نيب مدلا ددرت ريظنلا ىلع ناك نإو « انزح نوللا رفصيف بلقلا فوج
 ةلاحتسا و بیئرت ريغ نع لامفألا جورخو فارطآلا ىف ةدعرلاو نرالا ریفشک نطابلا و رهاظلا ريغت بضغلا

 ىف هلک اذه « هتقلخ ةلاحتساو هةروص جبق نم ءایح هبضغ ناکسا هبضغ لاح ىف هسفن نایضغلا ىأر ول ىتح ةقاخلا

 فالتخا ىلع ءوسلا رامضإو دسحلاو بلقلا ىف دقحلا داوي هل « رهاظلا نم دشأ هحبقف نطابلا اما و « رهاظلا

 ىف هرثآ امأو , دسجلا ىف هرثأ هلک اذهو ؛ هنطاب ريغت ةرمت هرهاظ ريغت و : هنطاب هنم حبقي ءیش ىلوأ لب ؛ هعاونأ

 اضيأ بضفلا رثآ روظيو بضغلا نوكس دنع هلئاق مدني و لفاعلا هنم ىحتسي ىذلا شحفلاو منشا اب هفالطناف ناسللا ىف

 . هد مطای و هفن بوث قزميف هسفن ىلا عجر هيلع بوضفلا برع كلذ تاف ناو , لتقلا وأ برضا اب لعفلاق

 دسافلا هذه لمأت نمو . ةع رج كلذ ی هل سيل نم برضو ةينالا رك ايرو« هيلع یخ اع رو ‹ اعيرص طقس اع رو

 ءرد ىف ةحلصملا بالجتضاو ةلكملا نم « بضغتال د عَ هلوق نم ةفيطللا ةملكلا هذه هيلع تامتشا ام رادقم فرع



 هلل ۲۱۱۹ - ٩۱۱۷ ثيدحلا

 هو رقن مدقت اک ینیدلا بضغلا ال یریثدلا بضغلا ىف هاک اذمو . هتیامت ىلع فوقولاو هژاصحا رذعتي ام ةدسفلا

 ةرع ةبقاع ىف ءاج امو < لنعفلا نم ظيفلا مظك ىف هاجام رات حتا بضغلا كرت ىلع نيعب و « هلبق ىذلا بابلا ىف

 ةراشالا تم دقت اک أضرب نأو « درص نإ ناماس ثيدح ىف مدت اک ناط,دلا نم ليعتسإ نأو ¢ ديعولا نم بضفلا

 وهو « قيقحلا ديحوتلا راضحت-ا بضفلا عفد ىف ءایشالا ىوقأ : فوطلا لاقو . لعا هللاو « ةيطع ثيدح ىف هيلا

 0 ءاش و هما نآ رضيت ساو هرب فرج نم هکر هيلا ءجرآ نف » هل 1 روف هربغ لعاف لکر 3 هلآ اإ لعافال نأ

 ۰ ةيدويعلا فالخ وهو العو لج هبر ىلع هبضغ ناك هذه الالاو بضغ ول هلال « هيضغ عفدنا هنم ريغلا كلذ نکع

 1۳۹ كلت ف هيا ىلإ هجوت اذإ هنآ ناطيشلا نم ديعاسإ ناب بضغ ىذلا 2 هسمآ ق رسلا ىبظي اذهمو : تلف

 همكم مل ةسوسولا نم انکمتم اسبلتم ناطیشا رمتسا اذإو « ركذام راضحتسا هذکمآ ناعیشلا نم هب ةذاعتسالاب

 لعأ هقاو « كلذ نم ءىش راضحتسا نم

 ءایم | باب بس ۷

 ۳ ن نارع تمم 2 لاق ”ىودملا راوسلا یا نع داو نع 0 انثدح مآ شرم 17“

 اراق هاملا نم "نإ : ةكسحلا ىف "بونکم : بمك نب "ریشب لاقف . ريخ "لا ىتأيال هاب: فم ىنلا لاق لاق

 ؟ « كيفيحص نع ین و م هللا لوسر نع كن”دحأ , نارهع هل لاقف ۰ ةنيكس ءايحلا نم "ناو

 دبع نع » ملاس نع رباهش نبا انئدح ةفس ىلأ نب ززملا دبع انثدح ساوب نب دحأ شرم - ۸

 ىبحتستل كن : لوقي ءايحلا ىف هاخأ بناب وهو ,لجر ىلع هب يلا رم : لاق امنع هللا یضر مع نب هللا

 « نامالا نم ءايهلا ناف هغد : هب هللا لوسر لاقف كب رضا دق : لوقي هنأك ىتح-

 دبع همسا : هللا دبع وبأ لاق - سنآ یلوم نع ةداتق نع ةبمش انربخأ دما ن ىلع اش - ۹

 » اهردخ ىف ءارذتلا نم ءایح ددآ 2ك ىننلا ناك » لوقي دوعس ی م ةبتع يأ ن نا 7

 نأ « ةدمعلا حرش » ىف دم همهاا قیقد نال عقوو ؛ ناع الا باک لوا ىف ف هقي رهآ مدت دلار ) ءايحلا باب ) هلوق

 « هلصآ نوكي ال .ئثلا مزالو ءايحلا مزاول نم عانتمالا نأ قلا و ؛ ضابقن الا ىف لممتسا مث عانتمالا ءايحلا لصأ
 هاو < بام ام لعف نغ عانتمالا لع ضح هالا ةمزالم لع ضي رحّشلا ىف ناك ٠ امحلا مذال عانتمالا ناکالو ٠

 ميفلاخو 2 همش باحصأ | لاق اذك ( ةدادق نع ( هلوق ‹ لوالا : ثيداحأ 4 الت هيبف ركذو 2 زطملا رمقلاب

 نع ةصقلا هذه ريظن عقوو . مادرم نيا هجرخأ ,ةداتق لدب < حابر نب دلاخ نع'ةيعش نعد ناقن راوس نب ةبايش

 حقب ) را وساا ین نع ( هلق ۰ € ةلصأأو را باتک د ف كرابملا نإ هجرخأ دايز 57 .المال ًأضيأ نيصرح كب نارع

 عقوو . كلذ ريغ ليقو« عیب رلا ن ريجح ليقو ٤ حيحصا ىلع كثب روح 4۵| ءار فا الا دعب و واولا دی دشن و ةلمبملا

 دلاغ ةءاور ىف ( ريخي الا آب ال ءایمآ ( هلوق : « زا وسلا اب أ تممس » سم دنع ةيعش نع رفعج نب دمحم ةاور ىف

 « هلک ريغ ءابحلا لسم دنع نارمع نع ىودعلا ةداتق ىبأ ةياور ىف كلذككو دمحا دنع راوسلا ىبأ نع حابر نبا

 ىرابلا م « ۱۰ 250 -- م



 بد لا باتک - ۷۸ 1 ۲

 نم ىتاربطلاو « هلك ندلا وه لب : لاقف ؟ نيدلا نم ءايحلا : هقا لوسرل ليق » سیا نب ةرق ثيدح نم ىئاربطلاو
 ةدحولاب ( بمك ن ريشإ ) هلوق ۰۰ ةئجلا ىف ناميالاو , نام الا نم هايحلا د نيصح ن نارمع نع رخآ هجو

 هنأ  رفعج نب دم ةياور ىف ( ةكسحلا ىف بوتکم ) هلوق ٠ تاوعدلا ىف هركذ ىتأي , ليلج ىعبات رفصم ةمجعملاو

 بتكلا ضعب ىف دجنل ان] بعك نب ريشب لاقف , لسم دنع ىردملا ةداتق نآ ةاور قو « ةكملا ىف بوتکم

 سم زوحيام باب » ىف كلذ ىف لوقلا طسب ىتأيضو « لمااب قحلا ةباصإ لصالا ىف ةكملاو « كدلاب « ةكملا وأ

 « ةنيكسلا » ىنيمشكلا ةءاور ىف ( ةنيكس ءايحلا نم ناو « اراقو ءابحلا نم نا ) هلق ۰ امت هقا ءاش نا « رعشلا

 ةنيعتم ةدايزلا هذهو « فعض هيفو « هل اراقوو ةنيكس هنم نا » یودملا ةداتف یا ةياور قو « مالو فلأ ةذايدب

 , لاطب نيا كلذ ىلإ راشآ « اريخ هن وك قانیام راقولاو ةئيكسلا ركذ ىف سيلف الاو « نارع نه ااا نمو

 «ريخ هلك هنأ ىور دق وهو , كلذ داضبام هنم نأ مهفي ضيعبتلا نال « هنم هلوق نم بضغ نركب نأ لمتح نکلا

 هنمو. هسفن ىف وه رقوتي و هريغ رقوب ناب راقولا ىلع هبحاص لمحمام ابا نم نأ ريشب مالك ینغم : ىطرقلا لاقو

 هيلع نارمع یگنی لو « ةءورملا ىذب قیلتال ىلا رومالا نم هيف سانلا كرحتتي ام ريثك نع نكسب نأ ىلع هلدحمام

 « هريغ مالکب لوسرلا مالک ضراعب نم ضرعم ىف هفاس هنا ثيح نم هيلع هرکنآ اعاو , هانعم ثبح نم ردقاا اذه

 یثدحو) هلوق .قباسلا هیجوتلا نسح ىنخي الو : تلق . اهريغب ةنسا طلخي نأ فاع هن وكل هيلع ركنا امتإ لیقو ٠

 هللا لوسد نع كثدجأ ینارآ ال : لاتو هانیه ترحا ىتح نارع بضفف و ةداتف ىبأ ةياور ىف ( كتفيحص نم

 . ركذ هقو « ىضاملا لاتحالا ديوي اذهو « بتنكللا ثيدحي هيف ضرعتو , دحأ ةءاور قو « هيف ضراعتو ےب

 . هيقل نم لك نع ذخالا ىف لهاستي ناك هناب رمشآ سابع نبا عم ةصق اذه بهك نب ريدبأ ةحيحص ةمدقم ىف لسم

 (ءايملا ىف هاخأ ظعي لجر ىلع قلب ینلا م) هلوق ٠ نوشجاملا وه (ةلاس ىبأ نب زيزملا دبع) هلوق ۰ ىناثلا ثيدحلا

 ركذي هنأ هظعوب دارملاو ؛ نآلا ىلا هبخا مسا الو لجرلا مسا فرعأ لو  هحرش عم ناعالا باك لوأ یف مدقت

 ةب دارملا نأ كاللا دبع ىبأ نع نیت نا یکح ( ناميالا نم ءايحلا ) هلوق ٠ ةدسفلا نم هتمزالم ىلع بترتيام هل

 راصف ::ةيقت هل نكي ملناو ىدامملا نع هئايح عطقنب یحتسلا نأ هانعم : یورمآ دييع وأ لاقو « ناعالا لاك

 هلامعتسا نال ةز رغ ناک ناو ناع الا نم هايحلا لمج اما : هريغو ضايع لاق . ىضاعملا نيبو هنیب عطاقلا نام الاک

 «مومعلا ىلع هح لكشأف ريخ الا ی الو هلك اديخ دنوکامآو ۰ لعو باسقک او دصف ىلإ جات عرشلا نوناق ىلع

 دارلا نأ باوجلاو . قوقحلا ضعبب لالخالا لع هلمع و تاركنملا بك ترب نم ةيجاوم نع هيحاص دصي دق ةنآل 5

 وه لب ایعرش ءايح سيل قوقحلاب لالخالا هنع أشني ىلا ءايحلاو « ابعرش نوك ام تبداحالا هذه ىف ءايحلاب

 لمنحم و : تلق ٠ حيبقلا كرت ىلع تعب قلخ وهو < یعرشاا ءایحاا هت اشم ءايح هيلع قاطإ ام]و ؛ ةا امو رجع

 بشج ىف ركذ امم هنم عقب هلعا ام لحمضیف بلغأ هيف نوک, ری نأ هقلخ نم ءايحلا ناک نم نأ ىلا ريشأ نوكي نأ

 هنم نوكيف هيلا ريدا باجل ايس نوكي هبحاص هب قاخو ةداع راص اذإ هنوكل وأ « ريخلا نم ءادحل اب هل لص ام

 وهو « نامالا نم عراشلا هلعج ىذلا وه بسقكملا ءايحلا : ىطرقلا سابعلا وبأ لاتو . ببسار تاذلاب را

 بستکشاب عبطني دقو « بسقكملا ىلع هنيمت اهناف هنم ةزبرغ هيف ناك نم نأ ريغ < ىز رغلا نود هب فلكملا

 ؛ اهردخ ىف ءارذعلا نم ءامح دشأ ىزيرغلا ىن ناک-ف ناعونلا هل حج دق عقلي ىنلا ناكو : لاق ء اذ رغ ريصي ىتح



 فیفا ٩۱۲۱۰-۱۲۰ ۰۳۳
 ا

 مدقت دقو ء انه ثلاثلا ثيدحلا ركذ ةبسانم فرعت اذهبو . یهتنا يلب ايلعلا ةورذلا ف بسآکلا ءایجلا ىف ناكو
 اذك < ةبنع ىبأ نب هللا ديع هسا هللا دبع وبأ لاق , سنأ ىلوم نع » هوقو « ی یب هلا ةفص باب د ىف هح رش

 وه روكذللا هللا دبع وبأو ؛ نمحرلا دبع لدب ها دبع ىربرفلا ةاور ضعبا عقو هنأ ىنايجا یکحو ۽ رثكالا
  لیقو 0 هرسا قو ؛ كانه ىمسم كلذک مدقتو « اذه هتیمسلب م رج اذكه « ىراخلا

 | ءار مث ةمچملا لاذلا نوكسو ةلموملا حتفب « ءارنعلا » هلوقو . اربكم هللا دبع هلأ دمتعملاو ريغصتلاب هقا ديبع
 لما هللاو « رتتسنو هيف سرحت ىذلا عضوملا ةلمهملا نوكسو ةمجعملا رسکپ ردخلاو « ركبلا ىف دمو

VAیس ۸ اذإ . یا -  e 

 وبأ انثدح » شارح نب یر نع روصنم انذدح از انقذ رس و نب دا تیز - ۰

 « تئشام عتصاف ین مل اذإ : ىلوألا ةوبنلا مالک نم ”سانلا كل ردأ ام نإ : يلب ىنلا لاق : لاق ردومسم

 اما ةجرت ىلإ « درفملا بدالا و ىف هینو ثيدحلا ظفلب مجرت اذنک ( تْئشام عنصاف حتست مل اذإ باب ) هلوق
OE COE PEYی ب  

 رازبلاو دحأ دنع ةفيذح ثيدح ىف عقو ( سانلا كردأ ام نآ ) هلوق ٠ . ليئارسا ینب ركذ رخآ ىعبد ىلع هيف

 . فوذحم ءام » ىلع دئاعلاو « عفرلا هيف زوحي ساذلاو « ىلدالا ةوبنلا مالك نم ةيلهاجلا لهأ هب 5 رخآ نأ د
 اذسه ليوأتب ةا ةملكلا مسا « حتست ملاذإ» و غلب ینعع « كردأ » و : لعافلا ريم دئاعللو بصنلا ذوحيو
 فكي یناا نأ ثيدحلا ىف را نود ملا ظفلب ريبمتلا ىف ةكسحلا : باطلا لاق ( تأشام عنصاف ) هلوق . لوقلا
 ثيدحلا اذه قيس دقو ؛ رش لك باکنراب ًاعبط رومأملاك راص هكرت اذاف ءايحلا وه رشلا ةعقاوم ع ناسا
 ىوونلا لاق « كلذ ىلع ةدابز ىلإ انه ريشأو ٠ ءاین ثيداحأ رخا وأ ىف لیا رسا یب ركذ ىف هحرش ىلإ ةراشالاو
 سانلا نم الو هللا نم هتلعف اذإ یحتسقال ام ناك ناف ءىش لعف تدرأ اذإ ىأ , ةحابالل هيف ىمآلا : « نيعبرالا » ىف
 کر نه ییحتس بردنملاو بجاولا هب رومأملا نأ كلذ همجوتو ؛ مالسالا رادم اذه لعر « الف الاو هلمفان
 ثيدحلا نمضتف. هكر نم اذکو زئاج هلعف نم ءاّيحلاف حابلا امأو , هلعف نم یحتسب هو یکلاو مارا هنع ىهنااو
 . كيزاج هللا ناف شام لمفاف ءارحلا كنم عزن اذا هانعمو « هج وق مدقت اک در دمت سآ ره لیتو . ةسخلا ماکحالا

 . دارآ ام عمل یحتسی ال نم ىأ ١ را ىنمب مآ وه ليقو « ءايحلا اأ مظمت ىلإ ةراشا هيفو « هيلغ

 نيا ىف هتفتا ۰ "وحلا نم اي ۱۳۹ الام بسا - 16/4

 ةللس ىبأ رانيا بايز نع ها نع ةورع ن ماشه نع “لام یاد لاق لا ارم - ۰۱

 هللا نإ هللا لوسر اب :تلاقف يب ها لوسر ىلإ ماس م أ تءاج : تلاف اهنع ا ضر ةلس ما نمد

 امل ثأر اذإ « معن : لاقف ؟ تلتخا اذإ لسخ ةأرملا ىلع لب « قلا نم یحتسب ال

 . لثم : 9 ی ر م نبأ تمم راد نب بداح الح ةيعش الح مدآ اش - ۲



efبدآلا باتک - ۷۸  

 « اذك* ةرجش یه « اذك "ةرجش یه : موفلا لاقف . "تاحد الو ارقرو طقس ال ءارضحرةرجش لك نمؤلا

 « ةلخنلا ىه ؛ لاقف « تيئيحتساف - باش مالغ انأو - ةلخنلا ىه ةلوفأ نأ ”تدرأف

 4 دغ 0 دازو 2 4م 30 مع نبآ نع ميما ی صفح نع ناجراآ لوع نب ببب ارژدح و

 € اذكو اذك ن“ لآ يأ ناکا اهتاق تاکو ل لاټف ۳

 ىلإ ةا تماچ »لوقب هع ۳۹ ىضد ًاسنأ مه هنأ 55 "تدم موحيم انوع ددم شرح مس ۳

 « رگلنم ريخ یه : اقف . اهءايح 'لقأ ام * هقنبأ تلاقف ؟ “ف ٌةجاح كلل له : تااقف امن هلع رم ب ىذلا

 ۱ « اهسفن ی هللا لور ىلع تضر

 ريخ ءايحلا نأ هلبق ىذلا ىف ىضاملا مومعلا صیصخ اذه ( ندلا ىف هقفنأل قلا نم ىحتسإ الام باب ) هلوق

 ادارم سیا ةغا ءایحلا ةقيقح هيف دجوب ام ءادع ام نوکیف ىعرشلا ءايحلا ىلع ىضاملا محلا ىف ءايحلا لمحت وأ . هاك

 ما لاوس ی ةللس ما كثب دح اهدحأ : 4 مچرت اف ةرهاظ یهو تمدقق ثداحأ ةثالث هيف رکذو 5 روكذملا فصولاب

 ةرجش لثم نمؤملا لثم » رع نبا ثیدمح اييناث . ةرابطلا باتك ىف هحرش مدقت دقو ء ةأرملا مالتحا نع میلس
 0 یحتسا هن وک_) هل رهظ ینلا هل وق هکرت هنبا ىلع ريع راكنإ نم ةجرتلل هتسائمو « نیبج و نم هدررآ « ءارضخ

 ىف هحرش مدقت دقو ؛ احيرص مدقن اک معنلا رمح نم یا «اذک نم “لا بحأ , هلوقو , كلذ لاق ناک ول نأ. هينمتو

 فقأ ل ( ةأرمأ تءاج ) هلو . راطملا زی ملا دبع نبا وه ( موحرم ) هلوق ء سنأ ثيدح املا . لعلا باتک

 حاكسالا باتك ىف ثيدحلا اذه حرش

 واو رد 2 و » هيا 2 4

 سانلا ىلع قكرستلاو فيفختلا بحت ناکو . «اورشمت الو او رپ » هب ىذلا لوف ی - ۰

 ال د لاق لج نع هيبأ نع درب ینا نب ديعس نع ”ةبمش ا رخآ سل انثدح قاحسإ شرخ - ۵
 سوف وبأ لاق ۰ اعواطت و « مت الو 9 ¢ ۳ الو ا ١ ام لا ,لبح ند اموال نا "لوسر 5

 3 ربا هل لاقي ريعشلا نم بارشو 6 عتبلا هل لاقي لسملا نم بارش ام منصب "رض رأب انإ « هللا ”لوسراي
 لاق

 ۱ ا
 € مارح ررگسم لک 4 2 هلأ لوسر

 : لاق هنع ها یفر كلام نب سنآ تمم د لق جایتا ىأ نع بش اقدح مدآ اتش - ۰۵

 0 اور الو ان دولا اورسعت الواورسپ : هک ین لاق

 اهنع هللا یضر ةشئاع نع » ةورع نه باپش نبأ نع ركلام نع هم نب هللا دبع شرم - ۹

 دعب ناك امثل ناک ناف ؛ ٤إ نكسب ملام اهر با ذخا ال لق نی سا بت هفا لوسر رام : تلاف اپا



 ۲۵ . . ۲۷۲۱۲۸۰۱۱۲۵ ثيدحلا

 با e ۰ و ۳ ے2 ۳ ىلا ىل 2 دع و7 نم ۰ ۰
 « هلا اه :مفتنیف 0 هلل ةمرح كبتنت نأ الإ 4 طف م ف فیل و هيأ لوسر .منهآ امو ۳ هنم ساناا

 ط رس 2 - 2 ۲
 ہرن ءیطاش ىلع انك » لاق سيق نب قرزألا نع ديز نب دا ادنادح نامنلا وبا شو - ۷

 كلرقف «"سرفلا تقلطناف « هس رف لخو یلصف سرف ىلع یلمألا ةز رت وبأ ءا « مالا هنع بن دق زاوهألاب
 ۱ ع 0 0 5 ١ 68 ۱ مو ۶ 3 3 31 ۳ ١

 اذه.ىلإ او رظنا : لوقي لبفا یار هل لجر انيفو ¢ هتالص یمش ءاج م 6 اه ذخأف اهكردأ ىد اهعبتو هنالص

 ۱ دم وب ی AE ا
 نإ : لاقو . كج نا لوسر ”تقراف ذنم دحأ ینفّتعام : لاق لبقاف ؟ سرف لجأ نم هت الص كري خيشلا

 - 0 میس ه . 5s ۶ ص

 « هریسیت نم ىأرف لا "یبلا بم هنأ کذو ٠ لالا ىلإ ىلهأ تا | تکرت و تيلص ولف . رخارقم ىلإ زعم

0 ۹ ۳ 

 نبا نع سنوب ىنثدح : ثیلا لاقو ۰ ع یرهزلا نع بیم انريخأ نان وبأ شرم - ۸

  سابلا هيلإ راثف « دحساا ىف لاب ارعا "نأ ا ةر ره ابأ نأ » e ن هللا دبع نا دبع نو ربخأ باپش

 اعاد ءأم ن٥ الحس واع ءام ند اذ هوب ىلع اوقيرهأو موعد : هل ۳ لوغو مه اقف ¢ 4 اومقيل

 7 م ه 7

 كثب لد امأ ( شان ىلع ىرستلاو فيفخالا ب ناكو < اورق الو أورسإ : ےب ىناا لوف باب ) هلوق

 اثیدح رک ذف ةهأاع نع ةورع نع یرهزلا ند أطوملا ىف كاام هجر آف رخالا تبدحلا امآ و « بابلا ىف هلصوف اورسي

 دعب ةالصا ةصن ف ةع نمد یو را نما ثيدح قو « ساناا ىلع فضام بح ناكو و هوو ىحضلا ةالص ىف

 باب 0 ىف مدقت دقو « مويلع فغخام بح ناكو « هتمأ لع لمس نأ ةفاذغ دجدملا ف اا مي ناک امو « هفر رهملا

 ىلا بح ص هلا و همأو ةزر ىنأ ما لح بابيلا ۴ لصو دقو ؛ ةالصلا بانک نم € تئاوفلا ند رصملا لعب ىلصيام

 1 اونكسو او ما الو او رس » سن شرب د ل والا ثرداحأ ةو اضيأ بابل ف رکذو « هريسلا نم یارو 9

 | رسعآ الو امسا : نالا ىلإ اهممب || ذامأو هل لا ینا نأ » یه و« یآ ثما دو ق املا كثيدحلا ¢ او رفت الو

 ةرج نم یرخآ ريميل اب و ةرات نيكسفلاب ذخ الا هب دارااو ريو ب رمآ وه ( ادرس ) هلوق .«أرفنت الوارشبو

 مدقت دقو ؛ فتا دض وهو ابلاغ نیگسنا بحاصي روشتلاو ؛ نيك ذا! دض وهو ابلاغ ةةشاا بحاصي ريم لا نأ

 مالكسلا مدقتو 3 یزاغلآ بادک رخارآ ف نال ىلا مع هللأ ىكر ذاعمو یوم وبأ هيف ثعب ینلا تقولا ناب

 هسيتل اب رمالاپ دارا : یرباعا لاق . ةب رشالا بانک ىف ةلمب» اهدعب ةاذثْلا نوكسو ةدحوملا رسكب وهو عتبلا ىلع

 . ۱ هش صخر امف طیف 7 باما وأ 3 المأ هكر توف للملا ىلإ هی اصا ینض4 الكا ا ناك ۶ لفا وملا نم ناك اف

 ۱ فأ باکس را یف هری داز و . هيلع قشاف رفاس نمل ضرفلا ىف رطفاو رج اما ادعات ضرفلا ةالصك رض ارفلا نم

 نيا وه یموم فأ ثيدح ىف قحساو . دج ءا ف لاب تیح ییارعالا ةصق ىف ا دب امهدحأ نم نكي مل اذا نيررضلا
 نا وه له ىايجلا ىلع وبأ هعبت و ىذاب الكلا ددرتو . م وبأ هب مزجو « نكسلا نا اور یف عفو اك ه وهار

 دوو 5 تدخلا ۰ نأ نوب 2 هلأ لوسر ريغ ام و 4 اع كب دح أ الا قب دا . روصم نبا وه وأ هب وهآر

 رافکلا نم ردض اذإ هيف م الامو مثل هفام نیر ریس نوصل : ىواضمبلا لاق ٠ 2 ین ةفص ف هعحرش مدع



 بدألا باتك- مؤ ۱ ۱ ۳۹ ۱

 ىلع فقأ مل ( یار هل لجر انیفو ) هلوق ٠ ةزرب ىبأ ثيدح عبارلا ثيدحلا . كانه مدقت رخآ هبجوت هيفو « الثم
 «ءالا هنع بضن و هلوقو ٠ كلذك سیل و نسحم هنا نظب «ىأر هلو هلوف ىنعم نأ یدوادلا نع نیتلا نبا كو ٠ همسا
 «لوقب جراوخلا نم لجر لمجل » ظفاب ةالصلا رخارآ ىف مدقق دقو « لاز ىأ ةدحوم مث ةمجعم داضو نونب

 حرش مدقت دقو دساف یار یا « ریتحت هيف ناونتلاو ‹ جداوحلا یار ىأرلاب دارملا نأو ؛ دمتعلا وه اذهف

 ةراشإلا قبس دقو « دجسملا ىف لاب ىذلا ىبارعألا ةصق ىف ةريره ىلأ ثيدح سماخلا ثيدحلا . كانه ثيديعلا

 ىف دصقلا ةزوا#ميو ولغلا نأ ثيداحألا هذه قو .٠ ةرابطلا باک ىف مدقق هحرش نأو « قفرلا باب » ىف هيلا
 هريغو بجعلا هبحاص نمأو هعم ةبظاولا تشکسآ ام كلذ حيج نم دومحا نأو « مومذم اهريغو ةدابملا

 ۱ ` تاكلملا نم 7

 سانلا ىلإ طاسبنالا سیساپ - ۱

 لهألا عم ةباعأللاو . نیلکست ال كتیدو « سانلا طلاخ : دومسم نیا لاقو

 نإ » لوقب هنع نا یضر كلا نب سنا "تعم لاق مای وبا انثدح ةبعش ان دح دا اش ه ۶۹

 ؟ « ریا لمقام « ریه ابأ اي : ريغص یل ال لوق یتح ايلا ا یا ناك
 [ #5320 : ىف هفرط 1۱۷۹ ثيدحلا ]

 تلاق اس ملء فا یضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه انئدح ٌةيواس وبأ ان ربخآ دمحم شو - ۰

 لخد اذإ ب هللا لوسر ناکسف « ىعم نبل ”بحاوص یل ناكو « علل ینا دنع تایبلاب بملأ تنك »

 « یس نيمليف ىلإ "نمر سيف ( هنم نعمتي

 طااخ : دوعسم نا لاتو ) هلو . « سالا عم » یبیشکسلا ةياور ىف ( نماثلا ىلإ طاسبنالا باب ) هلوق

 نوکسو فاکسا حتفپ ملكلا نم ملا حتفو مالا رسكو فاكلا نوكسو هلوأ حتفب ( هنملکستال كئيدو سان
 هيف زو « كنيدو » هلوقو . دیک أتلل ةددشم نونلاو فاكلا لدب ةا اب یورو ؛ ىنعمو انزو حرجلا وهو مال

 لاق دوعس» نبا نع نيتدحومب هاباب نب هقا دبع قيرط نم ريبكلا ی ىتاربطلا هلصو رثالا اذهو . عفرلاو بص

 ىف كرابلا نبا هجرخأو . عیمجف ملا مضي هذهو « هنملكتال كشيدو «نوپتشپ امي موفاصو سانلا اولا
 هلثم رع نعو « لامعالا ىف موليازو سائلا اوقااغ» ظفاب دوعسم نبا نع رخآ هجو نم « ةلصلاو ربا باتل

 طادبنالا ىلع فوم ةجرتلا ةيقب وه ( لهألا عم ةباعدلاو ) هلوق . « كنيد اوملكست الا اورظناو »لاق نأ
 دعب و نیتامهلا ني هلا فرفذتو لادلا مب ةياعدلا و « عفرلاب أر قيف « باب ء ىلع فطمي نأ زوج و . رجلاب
 لاق ةريره يأ ثيدح نم هنسحو ینهرتلا جرخأ دقو <« هريغو حازملاب لوقلا ىف ةفطاللا ىه ةدحوم فا
 ' كاعأ رامتال » هعفر سابع نبا ثيدح نم جرشأو ءاة- الإ لوقأ ال نإ : لاق ء انبعادت كنإ هللا لوسداي اول
 هللا ركذ نع لفشلا نم هيف امل هيلع ةموادم وأ طارفإ ةيفام هنع ىلا نأ امهنيب ححلاو « ثيدحلا « هحزا#



SAV ۱ ۷۱۳۰ - ۱۱۲۹ ثيدحلا 

 ٠ لسي ینلاو , راقولاو ةياهلا طوقسو دقحلاو ءاذيالاو بلقلا ةوسق ىلإ اریثک لورو نيدلا تامبم ىف رکفتلاو

 نم : ىلاوغلا لو , بحمص وبف هنسااوهو باطاخا سفن بیمطت لثم ةحلصم فداص ناف : حالا وه كلذ نم

 ۰ میصقر رظنی و ؛ راد ثيح حيرلا عم دودی نکو بف حزم 2 هن أب كسمتب و « ةفوح حازملا ذختي نأ طافلا

 ىف قوئسم هحرش یأیسو ريغنلا ةصق ىف سنأ ثيدح هيف ركذو . مهلا رظنت نأ ةشئامل نذأ 2 هنأ كسمتنو

 وه هيف هخيش دمو « تانیلاب بعلأ تنك » ةشئاع ثيدحو « ىلاعت هقا ءاش نا ابيرق « رمشلا نم زوحيام باب د

 قو ةحوتفملا ملا ديدشتو ةانثم (نعمقتی) هلوق . اهئارقأ نم ىأ (ىعم نبعلي بحاوص یل ناكو) هلوق ٠ مالس نبا

 ةرقلا عق نم هلصأو « زتسلا ءارو نم ناخدب و هنم نفتی نبنأ هانعمو ميلا رسكو ةنك اس نونب یمیکلا ةاور

 اذهب لدتسا و . نواسرب ىأ ةدحوم مث ةلمپم نيمب ( لا نهب رسيف) هلو ۰ ابق ىف ةرقفا نلخد اك رتساا ىف نلخدب ىأ

 ذاختا نع یهنلا مومع نم كلذ صخو « نب. تانبلا بعا لجأ نم بعللاو تانیلا روص ذاختا زا وج ىلع ثب دحلا

 مآ ىلع نمرفص نم نوميردتل تانبلل بعللا عيب اوزاجأ مهأو « روما نع هلقن و ضایع مزج هبو ؛ روصلا

 هنأ كلام نع دز ىبأ نبا نع ىكحو « لاطب نا لام هیلاو . خوسنم هنأ ىلإ مهضعب بهذو لا . نهدالوأ و نجتویب

 رافصا ةحابالا نابح نبا مجر دقو « خوسنم هنأ یدوادلا حجر مث نمو « روصلا هتاب ال لجرلا یرتشپ نأ هرک
 لات . رظن هیف و رخصا اب ديقي لف تانیلاب بعللا هتجورل لجرلا ةحابإ یاسفلا هل مچرت و « بعللاب بعلا ءاسنلا

 هب و ميرحتلا لبق ناك كلذ ىف ةشئامل ةمخرلا نأ ىلع لمحيف « روصآا » ذاختا نع یببثلا تبث هج رخت دعب قمی
 « ةيعل ةروصب سیل ام یمسپ دقف الاو مرحتلا لبق وف :روصلاک بعللا تاک نآ یرذنلا لاقو « ىزوجلا نبا مرج

 ىأ تانبلا عم بعللا تیدحلا ىنعم لیقر . زاج الاو رعب مل نثولاك ةروص تناك نا : لاقف ىميلحلا مرج اذمو

 «عماج لاد ىف ةنييع نا هجرخأ ام هدر و : تلق , هدرو , یدوادلا نع نيثلا نبا هاکح عم یم انه ءايلاو ىراوجلا

 اب نيمليف نیت اب ىراوج نکو ١ ثيدحلا اذه ىف ةورع نب ماشه نع هنع یوزخنا نهرلآ دبع نيف.ءس ةياور نم

 وبأ جرخأو ؛ هريغو ةناوع وبأ هجرخأ « بملا نهو تانبلاب بملأ تنك » ماشه نع ريرج ةياور فو « ىعم

 ىف ثيدحأا ركذف « ربيخ وأ كوب ةورغ نم لَم هللا لوسر مدق و تلاق ةثئاع نع رخآ هجو نم ىئاسفلاو دواد

 : تلاق « ةشئاعاي اذهام : لاقف بعل ةشئامل تانب ىلع رتسلا ةيحان فشکسف » تلاق اماب ىلع هتبصن ىذلا رتسلا كتم
 ملأ : تلق ؟ ناحانج هل سرف لاق : سرف تلق ؟ اذه ام : لاقف ناحانج هل اطوبرم اسرف امف ىأرو : تلاق . قانب

 یف : ىباطخلا لاق . تايمدآلا ريغ بمللاب دارملا نأ ىف حرص اذیف « كحضا ؟ ةحجأ اهل ليخ ناملسل ناك هنأ عمسأ

 امال اهيف ةيئاعل صخرأ امناو : ديعولا اهب ءاج ین روصلا اسب یپلتلاک سيل تانیلاب بعللا نأ ثيدحلا اذه
 ةرشع عب رأ ینب ربيخ ةوزغ ىف تناك ةشئاع نال « لمتحم هنمكلل رظن هب مزج لا فو : تلف . خلاب ريغ تناك كاذ ذإ

 « ربیخ ىف لاق نم ةياور حجرتیف امطق تغلب دق تناكف كوبن ةورغ ىف امأو « امت رات وأ اهتزواج وأ اهتاكأ امإ ةنس

 ضراعتلا نم لرآ كلذ نال ىباطخلا لاق امب عمو

 سانلا عم ةارادملا بسا - ۲

 مه ابو ناو ملوفآ هوجو ىف شکن انإ د ءادرهف' بأ نع کذب و



oAبدآلا باتك - ۷۸  

 ةشئاع نأ » ريب لا نب ةورع نع هندح ريكا نبأ نع "نایفس الح رلیعس نت اشو - ۰۱

 اف  ةريشملا وخآ سب وأ - ةريشملا نبا ”سئيف «4 اون ذا : لاقف لجر ةه ىدلا ىلع نّدأتسا هنأ هت بأ

 «ةشئاع ىأ : لاقف . لوقلا ىف ف تنلآ مه « تلقام تلق « هللا لوسراپ : "تلقف . مالکسلا 4 نالآ لخد
 ۱ 0 - . ا

 « هش" ءاقت | سائلا عدو وأ هک ر نم هللا دنع زنم سانلا رش نأ ١

 ةكيلم ىلأ نب هللا دبع نع بوبآ ان ريخأ يلم نبا انربخأ باهولا دبع ن هللا دج او - ۲

 . ادحاو اهنم لزعو « هباعأ نم سانأ ىف امف « بهذلاب ةر “رزم حابید نم ةيبقأ 4 تیدهآ لب ئنلا نا »

 نب دابح هاورو . « ءیش هتل ىف ناكو . هال هيرب هنأ هبوثب ةبيويأ لاق . كلل اذه تا : لاق ءاج الف « مرش
 « ةيبفأ لب بنا ىلع'تّمرلق » روساا نع ةكيلم یبآ نبا نه بويأ انث دح نادرو نب متاح لاقو .بوبآ نع دیز

 راشأو . قفرب عفدلا هب دارلا و « ةعفادملا نم هنآل زمملا هلصأو « زمه ريغب وه (سانلا عم ةارادملا باب) هلوق
 راجل فیدح ا« رص هيف درو اف ۽ هانعم ىدؤيام دارا ىلع رصتفاو هطرش ريغ ىلع هيف دروام ىلإ ةجرتااب فنصملا

 نب دمع نب فسوي هدنس ینو ؛ طسوالا ىف قاربطلاو ىدع نبا هجرخأ « ةفدص سانلا ةارادم و لاق اینا نع
 دنسب « ءاكحلا پادآ » ىف مصام ىنأ نا هجرخأو « هب سأبال هنأ وجرأ : ىدع ربا لاقو » هوفعض ردكشللا

 . فيعض دئسب رازبلا هجرخأ « سانلا ةارادم هتاب ناعالا دعب لقعلا ساز » ةرب ره نا كندحو « هنم ندحأ

 انبولق ناو ماوقأ هوجو ىف) هلوق . ةمجمملا رسكو ةنك اسلا فاكلاب (رشكسنل ان] : ءادردلا ىبأ نع ركذيو) هلوق

 ةروسكمملا ماللا لبق ةنک اسلا فاقلاب ینممهکلاو ؛ نونلاو ةنكاسلا مال ةلمهملا نيعلاب رثكالل !ذک ( مهنعلتل
 ريسفت ىف هلثمو ؛نيتلا نبأ مرج ةياورلا هذهبو « ضفیلا وهو روصق» فاقلا رسكب القا نم ةنك اس ةيناتحت م“
 یرونیدلاو « ثيدحلا بيرغ » ىف ىبرحلا ميهارباو ايندلا ىبأ نبا هلصو رثآلا اذهو . « فاشکسا » نم لمرلا

 هركذو «مهلا كحضنو م دازو هلثم ركذف ءادردلا ىبأ نع ريفن نب ريبج نع ةب رهازلا ىلأ قيرط نع «ةسلاجلا» ىف

 قیرط نم « ىرقملا نب ركب یا دئاوف » ىف ها ورو « ريفث نب رييج هدانسا ىف یرونبدلا رکذب او نعللا ظفلب

 وآ هجرخاو . عطقنم وهو هلثم رکذف « اماوقا رشکسلل انا و لاق ءادردلا یا نع ملاص ىبأ نع ءالعلا ىبأ لماک

 اضيأ عطقنم وهو « ءاوس قاعملا ظفللا ركذف ءادردلا وبأ لاق لاق بشوح نب فلخ قبرط نم , ةيلحلا و ىف مين

 ةرشملاك ةرشكلا مسالاو « كحضلا دنع قاطيام رثك أو « نانسالا روهظ هلوأ حتفو ةمجملا نیشلاب رشکلاو

 ةنهادملاو املا بودنم ةارادلا نآل « طاغف ةنهادلا یه ةارادملا نأ مهضعب نظو . ةفاآلا تایسا ی وقأ نم كلذو

 ةرشاعم اهنأب ءايلعلا اهرسفو , هنطاب رتسیو .ىثلا ىلع رپظب ینلا وهو ناهدلا نم ةنهادلا نأ قرفلاو : ةمرحم
 یہا ىف قسافلاب و ميلعتلا یف لهاجلاب قفرلا ىف ةارادلا و « هيلع راکرنا ريغ نم هيف وه اع اضرلا راهظإو قسافلا ۱

 اذا ايس الو. لعفلاو لرقلا فلعأب هياع راكنإلاو < هيف وهام ربظي ال ثرح هيلع ظالغإلا كرتو « هلمف نص



 تيدحلا ۱۱۳۱ ٩1۱۳۳ ۱ ۹

 : لاقف لجر یب ىنلا ىلع نذأتسا , ةشئاع ثر دح ایهدحأ : امدقت نيثي دح رکذ مث . كلذ وحن و هفاأت ىلا جيتحا

 ةتكتلاو « « داسفلا لهأ بايتغا نم زوحم ام باب , ىف هحرش عضوم نايب مدقت دقو « ةريشعلا نا سیف هل اونذُا

 ثيدح نم ةماسأ ىنأ نب ثراحلا دنع وهو : ةارادملا ظفلب قرطلا ضعب ىف عقو ام ىلا حيبلتلا انه هداربا ىف

 ۰ « هريغ «لع دسفب نأ ىشخأو « هقافن نع هيرادأ قفانم هنا : لاقف د هيفو ةشئاه ثيدح وحن لاسع نب ناوفص

 باتک ىف هحرش مدقق دقو ةمرخم هبآ ةصق هيفو « ةيبقأ قي ىنلا ىلع تمدق » ةمرخم نب روسلا ثيدح ىتاثلاو

 مهلا هنأب هلبق ىذلا ثيدحلا بقع هدارباب ىراخبلا زمر دقو « ءىش هقلخ ىف ناکو » قيرطلا هذه ىف عقوو ؛ ضابألا
 هللا ديع سني : لاقف علم هللا لوسرب لجر مد ةشااع نع قورس ةياور ف عقوو ؛ لبق كلذ ىلا ترشأ اک هيف

 ثيدحلا لاطب نیا حرشو ؛ ىثاسنلا هجرخأ ةلزنم هدنع هل نأكه يجوب هيلع لبقأ هتیارف هيلع لخد مث , ةريشعلا وخأو

 ىف لاطأو , رمالا سفن ىف هللعب امب ال ءربظ ام لاب ارومأم ناك لپ ىنلا نآو « اقفانم ناک روکذلا نأ ىلع

 اماو « نصح نب ةنمع الو لفون نب ةمرخم ال اةانم ناك هنا ةثئاع ثيدح ىف میلا ىف دحأ لقي لو « كلذ رب رقت

 ناكو افيعض همالس) ناكف ةنييع امأو  ةءاذب هناسل ىف كلذل ناكف ةدشلا نم هقلخ ىف ناك ال لبق ام ةمرخم ىف ليق

 « كل اذه تأبخ لاق هاج الف » ةباورلا هذه ىف هلوقو ٠ لعأ هاو , مدقت اک هموق ىف اعاطم ناكف جوهأ كلذ عم

 هنأو هبوثي » هلوثو « روکذاا دنلاب لوصوم وه « بوبأ لاق ,هلوقو ؛ « تأبخ دقه یجهشکلا ةياور قو

 لوقلا ظفل و « ةمرغع عم همالک دنع يب ین لعف ام ةيفيك نی رضاحلا ىريل هبوب بويأ راشآ ینمملاو « هايا هيرب

 هت روصو « سالا ضرف باب » ىف ال وصوم مدقت , بويأ نع دیز نب دامح هاور د هلوقو « لمفلا هب دار و قلطب

 داحو ةيل نبا ةياور نأو ؛ ربخلا لصو نایب قيلعتلا اذهب دارآ ( حلا نادرو نب متاح لاتو ) هلوق . اضيأ لسم

 هذه متاح ةلاور لصو نایب ىضم دقو ؛ لوصوم لصالا ىف ثيدحلا نکل لاسرالا امهتروص تناك ناو

 تاداهشلا ف

 برن وذ ال ميكحال : ةيواعم لاقو . نیم رحُج نم نما غلب ال اپ - مل

 يضر ةريره ىلأ نع » بیساا نبا نع ئرهلا نع ليقع نع ثیلا انثدح ةنق ازم - ۳
 € نين سم دحاو ۳۹ ۳ "یمولل غلي ال : لاق هنأ زا ىبلا نع هنع هلل

 « موم دلا تاوذ نم نوكي ام ةمجعملا نيغلاو ةلمبلا لادلاب غدللا ( نيت رس رحج نم نما غدلي ال باب ) هلوق
 ميجا مضي رحجلاو بطلا باتک ىف كلذ نايب مدقت دقو « رانلا نم نوكي ام ةلءهملا نيعلاو ةمجعلا لاذلاب عذلااو

 رذالأ د ىليصالا ةاور نو ؛ مظع نزوب رثكالل !ذک ( ةبرجتب الإ مكح ال ةواعم لاقو ) هلوق ٠ ةلمهملا نوكسو

 ةياور یو « « ةب رجتب الا » ماللا نوكسو ةل.هملا رسكب « لح ال » ىنيمشثكلا ريغ نعرذ ی ةياور ىفو «« ةبرعت

 مادثع نع سنوب نإ ىميع نع ةفنصم ىف ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هلصو رثالا اذهو « ةبرحت ىذل الا » ىنييمشكسلا
 ىلع قيرط نم « درفملا بدالا ١ ىف ىراخبلا هجرخأو «براجتلاب الإ لحال : ةواعم لاق و لاق هيبأ نع ةورع نبا

 اطاق . ةبرجت وذ الا ملال : لاقف هبتنا مث هسفن ثدحل ةيواعم دنع اسلاج یشک » لاق هيبأ نع ماشه نع رپمم نبا
 دحأ هجرخأو « ةبرجت وذ الا مكس الو ‹ ةرثع والا ميلحال م اهوفرم ديعس بأ ثيدح نم جرخأو « اثالث

 ترابا عنه ۱۰ ۷ ¬ م
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 نيبتسيو اب ربتعيف اف رثميو رومالا بکیترب ىح للملا لصحم ال : هانعم : ريالا نبا لاق « نابح نبا هحصعو
 « لجخي ذئنيخ أطخ هنم لصحو ةلز ىف عقو نم الا الءاكا.اح نوكي ال ىنمملا : هريغ لاقو . اهتمي أطخلا عضاوم

 الف اهررضو امعفن لع رومالا برج نم كلذکو ۰ هنع وفميف بيع ىلع هآر نم رتسب نأ كلذك ناك نمل یغینیف
 مكا ريغ نأ ىلا ةراشالا ةبرجتلا ىذب ملا صيصخت نوكي نأ نكميو : ىيطلا لاق . ةلك-ح نع الا ايش لعفي

 رمت اذ و ؛ برجا ميلحلا فالخم ملا اف هل ینبنب ال عضاوم ىف رثمي دق ةب رجت هل سيل ىذلا ميلحلا نأو , هفالخب

 ىرهزلا نع سنوب ةياود ىف ( بيسملا نبا نع ) هلوق . لءأ لامت هقاو  بابلا ثيدحل ةيواعم رثأ ةيسانم

 ىرهزلا بامصأ لاق اذكو « درفملا بدالا » ىف ىراخبلا هجرخأ «ةثدح ةر ره ابا نأ بیسلا نب ديعس نرخآ و

 رع نب هللا دبع نب ملام نع ىرهزلا نع د الاقف نافیعض امهو ملام نب ةممزو رضخالا ىنأ نب خاص مهفلاحو « هيف

 ثيدح نم هب رختسا و ء رضخالا یا ناو ةعمز نع نارع نب یاعلا قبرط نم یدع نا هج رخآ , هببآ نع

 دواد وبآ اضيأ ةعمز نع هاورو « هنع دمحأ هجرخأ : تلق . من وبآ اضيأ هنع هاور دقف ةعمز اماو : لاق قاملا

 ىباطخلا لاق « را ةغيص ىلع عفرلاب وه (غدلي ال) هلوق . هجام نبا هجرخأ ىريبزلا دحآ وأو هدنسم ىف ىملايطلا

 دقو « ىرخأ دعب ةر عدخيف ةلفغا ةيحان نم یی ال ارذح امزاح نمؤملا نكيل ىأ « سا هانعمو ريخ هظفا اذه

 ىنعم ققحتيف لصولا ىف نيفلا رسكب ىور دقو « رذحلاب امهالوأ وهو ايندلا ما ىف نوكي اکنیدلا ما يف كلذ نوكي
 هب بقوعف ابنذ بذا نم نأ ني:رم رحج نم نمؤملا غدل, ال ىنعم لبق ء هان أرق كلذ کو : نيتلا نبا لاق « هنع ىبهنلا

 ثيدحلا بيسف الو نکمیف اذه لرانتب ىخلا مومع نأ اذه لئات دارا نا : تلق . ةرخآلا ىف هب بقامب ال ايندلا ىف

 الو هانعم : ديبعوبأ لاقو . ةنطفاا لامعتسا ىلا ةراشإو « ليفغتلا نم ريذت هيف : لاق نم لوق هديؤي و « كلذ ىنأي

 جرخأف رخل ىوار ىرهزلا مهنمو رثك الا هدرف ىذلا وه اذهو تاق . هيلا دومز نأ هجو نم بكي اذا نمؤالل ىئبني

 ؟ كلب حنص اذام : كلا | دبع نب ماشه دمع نم مدق ل ىرهزلل ليق و لاق زب علا دمع نب ديس قب رط نم نابح نبا

 دعب یملایلعلا دواد وپآ لاقو . ثيدحلا ركذو « ال : تاق ؟ نادت د ومآ باههش نباي : لاق مث« ید یع ىفوأ : لاق

 اذه ىف نموملاب دارلا ليق . كلذ ريغ ىلع هريغ هلو ۰ ةرخالا ىف هب بقاعيف بنذب ایندلا ىف بقامی ال : هج وخت

 دقف لفغملا نمؤملا امأو . عقيس امم رذ< راص ىتح رومالا ضءاوغ ىلع هتفرعم هتفقوأ دق ىذلا لءاكسلا ثيدحلا

 وحج » نم خدنلا ضءب ىف عقوو « دحاو » ىصخرسلاو یمیمدکلا ةياود ىف داز ( رحج نم ) هلوق ۰ ادام خال,

 نوفاخیام نورذح فيك مہیا و هتمأ عقلي ینلا هب بدأ فیرش بدأ هيفو : لاطب نبا لاق . ةذاش ةدايز یهو « ةيح

 دنسب ىنأ ثیدح نم « سودرفلا دنسم د بحاص هجرخأ « رذح سيك ن مؤملا » ثیدح هانعم ینو « هةيفاع هوس

 . ددبب رسأف ارعاش ناكو ىحمجلا ةرع ىبأل هلاقام لوأو « اب یئا هيلا قبب مل ام مالک." اذهو : لاق فیعض
 : لاقف هلايعو هرقف ركذو “لع "نم لاقف دحأب هب رفظف : ءادف ريغ هقلطأو عم ىنلا هيلع نف ارتفو ةلئاع كشف

 ريغب ىزافملا ىف قحس) نبا هتصق جرخأو . لتقف هب ماو « نيتم دمحم ترخ- لوقت کم كيضرام حسم ال
 نما غدا ال » دئنيح لاق لب ىنلا نأ بيسملا نب ديمس نع یاب « ةدي.لا بيذهت » ىف ماشه نبا لاتو . دانسا
 « كلذ لاق نم لوأ مب ىنلا نا لاطب نبا لوق ىلع لكشم لاثمالا باتک ىف دیع یا عینصو « نيت لم رحچ نم

 نيذلا رسکب ةياورلا ىمي ىتاثلا هجولا فءضإ بإسا اذه : ىتش,روتلا لاتو . ميدق لثم هنأ : نيثلا نبا لاق كلذاو



o ۱ ٩۱۳۵ - 1۱۳) فید ا ۷ سوم و سا ی رک تت 
 امزاح ائمؤم اهنم درج ملا ىلا ليلا ةيكزلا هسفن نم ىأر ال قوي نوكي نأب هجرب هنأب ىبطلا باجأ و . یا لع
 لمعتسي الف درمتاا رداؤلا نم دخ نأ هلل بفم یذلا مزاحلا نمؤملا ةممش نم سیل ىلع ۰ كلذ نع هام
 لاق « ۱م هل مقتنیف هقا ةمرح كهتنت نأ الإ هسمدل مقتنا ام 3 ةشأاع لوق اذه نمو هلم مقتني لب . هقح ىف ملا
 ةب احلا فصو ىف ىلاعت لاق دقو « اةلط» ادو سيل دوجلا نأ م, افلطم ادو سيل محلا نأ اذه نم دافتسیف
 اذه مفي ال اضع ارابخ] نوكيف عفرلاب ةءاورلا وهو لوالا هجولا ىلعو لا ( مهنيب ءاحر رافکلا ىلع ءادشأ )
 كثيدح هدب واو : تاق ٠ لع هللا و حجرأ ىلا ةغمصإ ةياورلا نوكستف ¢ ةياورلا هله ۰ رم دافتسملا ضرغلا

 ةئعنملاب ةيقب ةءاور نم وهو « سنآ قيرط نم طسوالا ىف یاربطلا هج رخآ « نظلا هوسب سانلا نم اوسرتحا د
 ددم هجرخأ ريبكلا ىعباتلا فرطم لوق نم حصو . ناتاع هلف « فيعض وهو ىح نب ةيواعم نع

 فیل نح اپ - ٤
 رک ىبأ ی 'ىبحم نع 00 افلح دا ی حور ان دح روصنم نب قاحسإ اشزه - ۳ ع

 كنا بأ ملأ : لاقف ملي هللا لوسر "ىلع لخد : لاق ورمع نب 1 دبع نع » نمح لا دبع نب ًةءاس ىبأ نع
 اق- كيلع لب ناف« رو معو « م و مق « لفت الف : لاق . "لب : تاق ؟ راهناا موصتو ليللا موقت 5 و ۰ ا ی تلا و ول ro نع ا 5-5
 "لب لوطت نأ 'ىدع كنإو . اقح كيلع كجودا ناو « ات كيلع كروز ناو « اةح كيلع كنيما لر
 هرهکا "تلف « اهاثمأ رشحت ةنتح *لكب ناف « مايأ ةثالث رربش لك نم موصت نأ كبح نم ناو « رم
 : لاق مايأ الث ةمج لكن م مم : لاق « كلذ ريغ ىبطأ ىنإف : "تلق . "ىلع دادن "تدادشف : لاق : هلک
 هللا ین موص امو : تاق « مواد هلا ین موص معف لاق كل ذ ريغ قيطأ ىلإ تلق « "ىلع د دشن ؛تد دشف
 6 ره دا "فصن : لاق ؟ واد

 ۰ مایصاا باتک ىف احورشم ثيدحلا مدقت دقو < ملعملا وه ( نیسح ) وق ۰ ( فيضلا قح باب ) هلوق
 لظدس دقو « رارلا ءار اهدعب واولا نوكسو یارلا حتفب روزلاو «اقج كدلع كرورل ناو » هلوق هنم ضرخااو
 ۱ هيلي یذلا بابلا ىف هيف لوقلا

 ( نيم ر كلا مارا ص ) ىلام لوقو « هسفنب هايإ هتهدخو فیل ما رک  تسیساپ - 0
 موق لثم ردصم اهنأل «هراوزو هفايضأ هاثعمو نفیضو ¢ و ءالوهو رو لاقي : هللا ديع وبأ لاق

 هيف ترغ ءىش لک مال اهانت ال رئاغلا رول: لاقيو ٠ روش هايمو روغ ناءامو روغ هام لاقيو . لدعو اضر
 لّيمألا روزألاو « رو زلا نم ليم روازت . ةراغم وهف

 يرش يبأ نع » ئربقلا ديعس ىبأ نب دیعس نع كلام ةريخأ سوی نب هللا دبع اشو - ۰
 «ةليلو موي « هرلج هقيض مرکلف رخآلا ممويلاو لاب نءؤي ناک ن : لاق ا هللا لوسر نأ یمکساا
 ۳ هج رم !ینح یف یو نأ 4 لع الو ¢ ةقدص وم 2 67 اف ماي ال ةفايضلاو

 ی

 ¢ تصر وآ اع لتیلف رخالا مویاو هلل ب نوا ناک نهد دازو 3 . . تقام ی دح لاق لیا اق ريح
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 نع غاص ىبأ نع نیر ىبأ نع ایس اقدح دوم نبا انئدح دم نب هللا دب اڑ - ۳۰
 مویلاو اب نمؤي ناک نمو ؛هّراج ذوب الف رخآلا مويلاو هقاب نمؤي ناك نم : لاق هه ىبلا نع ةريره فأ

 « تْمصَيل وأ اريخ لقیاف رخآلا مویلاو هاب نمؤب ناک مو « هفيض 'مركيلف رخآلا

 یطر صاع نب ةبقع نع » ريما ىلأ نع بيبح ىبأ نب دیزب نع يلا انثادح "فا شرم - ۳۷
 ۱ <« هب هلا لوسر ال لاقف ؟ هيف ىرت اف « اننو رقي الف موقب ال زی انب "گن هللا لوسر اي الق : لاق هنأ هنع هللا

 هم ينبني ىذا فوضلا"قح مهنم اوذخل اواي ناف ءاوابقاف فيضلل ین مب كسل اوراق موقب ما نإ
 ٠ يأ نع » ةا ىبأ نع ىرهلا نع ر ممم انربخأ "ماشه انئثدح دمع ن هلا دبع ازم - ۳۸

 نمؤي ناك نمو ؛ هيض مرکیلن رخالا مويلاو لاب "نموب ناك نم : لاق 2 "ینل نع هنع نا "یضر ۳ ر ره

 ۰ تمصیل وأ ۳ "تین رخآلا مموبلاو قاب نموب ناك نمو ¢ هجر ل هل رخالا مویلاو هللاب

 ظفل نأ ىلا ريشي ( نيمركملا مها ربا فيض : ىلامت هلوقو هسفنب هايإ هتمدخو فيضاا مارك ] باب ) هلوق

 دوز وه لاق, هقا دبع وبأ لا ) هلوق . نأفيضو فو.ض ةرثكلاو فايضأ ةلقلا عمجو امجو ادحاو نوكي فيض

 دوغ نآ امو دوغ رب روغ ءام لاقيو ٠ لدعو اضر موق لثم ردصم ۱9 « هراوزو هفايضأ هانممو فيضو
 ءارفلا مالک نم ذوخأم وهو « ظقف ىنعمشكلاو لمتسملا نع رذ ىبأ ةياور ىف اذه تبث : تلق . ( روف هايمو

 هایمو روغ نآ امو روغ ءام لوقت برعلا ( اروغ مكؤام حبصأ نا میارآ لف  یلاعن هلوق « نآرقلا ناعم » ىف لاق
 دوز ءال وه لاقي روزلا ةلرع وهو . راوغأ هايم الو ناروغ نآ ام اولوقي لف ةن شی الواروغ نوعم الو روغ

 عنقمو اضر موقو لدع موق محلوق لثم ىلع یرب أف ردصم هنال كلذو : هراوزو هفايضأ هانعم نالف فيضو نالف
 لاقي و ) هلوق . حاحصلا ىف هب مزجو ةديبع ىبأ لوق اذهو : تلف . بكرو بك ارك رئاز عمج روزلا : هريغ لاقو

 ىأ روغ : ةديبع وبأ لاقو ؛ اضيأ ةديبع ىبأ مالک وه ( ةراذم ومف هيف ترغ ءىش لك« ءالدلا هات ال رئاغلا روغلا
 ةروس ريسفن ىف هلاق ةديبع بأ مالک وه : تلق . (ليمالا روزآلاو روزلا نم ليم روازتر هلوقق . ردصم روغلاو راغ

 ین دوزلا نم وهو « ليمت ىأ( نيهلا تاذ مهفيك نع رواز' تعلط اذإ سمشلا ىرتو إل ىلاعت هلوق ىف فيكلا

 موبلاو هللاب نمؤي ناك نم » حب رش ىلأ ثيدح اهدحأ : كيداحأ ةثالث ركذ مث . ليملاو جوملا وهو واولا حتفپ

 هلوقو « هدانساب ىعي « هلثم كلام انأبنأ ليعامسا اندح و ةيناثلا قبرطلا ىف هلوةو « هفيض مركيلف رخآلا

 رهيختلا لکشتسا دقو «برضإ برضك سايقلا وهو اهرسكب هانم فوطلا لاتو ملا مضب یوونلا هطبض « تمصیل وأو
 ابجاو نوكيف هب ارومأم نوكي نأ مول نیلا دحأ ىف ناكاذإ حابملا نال « عمصيل وأ اریخ لقيلف » هلوت ىف ىذلا
 ىذلا نذإلا قلطمل « تكسيل » هلوق فو « لقیلف » هلوق ىف لمفا ةغمص نأ كلذ نع باوجلاو « امارح نوکیف اینم وأ
 .اذإ هرلا نأ ثيدحلا یتعمو « وخلا ىف هلوخدل انسح حابملا نوكي نأ كلذ نم مولي معن ؛ هريغو حابملا نم معأ وه
 ناو « ماكتيلف هوركم الو مرح ىلإ رجب الو ةدسفم هيلع بترتيال هنأ لء ناف « همالك لبق رکفیلق ملكتي نأ دارأ
 نبا هحمص ىذلا ليوطلا رذ ىنأ ثيدح قو . هوركملاو مرحا ىلإ حابملا رجب الإ توکساا ىف ةمالسل احابم ناك



eff 1۱۳۸ - 1۱۳۵ ثيدحلا 

 هلع نيبجو نم هدررآ هيف ةرب ره نآ ثيدح امنا . « ةينمي امف الا همالک لق هلع نم همالک بسح نمو د نايح

 لاق . هب دارملا نایب هظافلآ فالتخاب « راج ا ماركا باب » ىف كللذ لكمدقت دقو , رخآلا ىف سيل ام اهدحا قو
 نا : لئاقلا لوقي اك ةغلابلا هب ديرأ لب ادام سولو « كلذ لاق نمع ناعالا ءافتنا ثيدحلا رهاظ : قوطلا

 انلق د ماع نب ةبقع ثيدح اهل" . هنبا هنأ قتني هثعاط ءافتن اب هنأ ال . ةعاطلا ىلع هل اجيببت « ىنمظأف ىتبا تنك
 كثيدح ىف هلوق . ملاظملا تاك هحرش مدقت دقو ثردحلا « اننورقپ الف موقب لزننف عبا كن] هلا لوسراي

 لدب ىلع بضنلابو « حضاو وهو ءادتبالا ىلع عفرلاب هنالاج ىور : ليهسلا لاق ( ةليلو موي هتذئاج ) حبر ش.ىبأ
 هنع لثس لاطب نبا لاق ( ةقدص وهف كلذ دمپ اف مايأ ةثالث ةفايضلاو ) هلوق . ةليلو اموب هتزئاج مركي ىأ لاهتشالا
 ؟اهنمدعي وأ لوالا ريغ ثالثلا له اوفلتخاو : تاق . ةفابض مايأ ةثالثو ةليلو اموي هفحتي و همركي : لاقف كلام

 ىلع هدیزب الو هرضحام هل مدقي كلاثلاو ىناثلا فو  فاطاالاد رباب لوالا مويلا ىف هل فاكتب ديبع وبأ لاقف

 « لهتم ىلا لبثم نم رفاسملا هب ذوحجيام ردق یهو , ةزيجلا ىمستو ةليلو موب ةفاسم هب زوم هيطعي مث  هتداع

 نأ فيضلا هب لرت اذإ هنأ هانعم : .ىباطخلا لاقو ء مزيجأ تنكام وحنب دفولا ارزيجأ ١ رخآلا ثيدحلا هنمو

 دقف ثالثلا ىضم اذاف ‹ هرضعح ام هل مدقي نيريخاآألا .نيمويلا قو < ةليلو اموب هر ضح ام ىلع زا ىف هدیزب و هفحتي

 یا نع یربقلا ديعس نع رفعج نب ديلا ذيع ةياور ىف عقو دقو . ةقدص نوكي هل همدقب امم ام اع داز اف هقح یضق

 لاقام هدیژیو « ةر الا ىلع لدي اذهر « ةليلو مو هتالاجو « مايأ ةثالث ةفايضلا د ظفلب لسمو دحآ دنع حیرش 5

 ديالو . هتالاج : لا ؟ همركي فيكن يق هنأك ٠ ىلوألا ةلمجلا ناب ةفن أتسم ةلمج اهنأب ىبطلا باجأو . ديبع وأ. ۱

 ةياورو « لوالا مويلا ىلع ةو ةءاورلا هذیف ‹ ةلملو موي ةفايضلأو هرب ىأ ةئزتاج نامز نأ قاضم رن دقت نم

 المع اذه ىلع لمحي نأ یغینیف : ةليلو موب هيفكتحي ام رفاساا هب زوخيام ردق ئأ ريخالا مویلا ىلع ديحلا دبع
 دنع مقي ةرات رفاسلا نأ یهو ىرخأ ال انایب « هتزئاجو ه هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحيو . یهنا نیتیاورلا
 لملو ةلبل و اموب هتیافک ردق هب زوجا ىلععي اذبف قبال ةرات و ء املیصافتب ثالثلا ىلع دازال اذیف هيلع لزب نم

 دارلا ناف بجا و ابلبق ىذلا نأ ىلع ةفدص ثالثلا ىلع دازام لمج لدتسار . . لعأ هللاو هچرالا لد_ءأ اذه

 ىمدقت دقو « ةقدصلا لکا نم ايلاغ نوفنأب ءاينغألا اصوصء سائلا نم اريثك نا ic ريفذتلا ةقدص تملي

 : لاق « هتزئاج » هلوقب بوچولا مدعا لاطب نأ لدتساو « ةيقع ثيدح حرش ىف ةفايضلا بجوب مل نم ةيرجأ

 ىنعملاب ةيطعلا حیرش ىبأ ثيدح ىف ةرئاجلاب دارملا سيل هنأب بقعتو . ةبجاو تسيل ناسحاو لضفت ةزئاجلاو
 نیمپاتلا نم ءارمألا ضعب ةزناچ اها نم لوأ نأ لئاوالا ىف ركذ دقف « دفاولاو رعاشلا هاطعيام یه و حلطصملا

 نم دارملا ىف حص وهو : تلق . لبق هريرقت مدقت اك هريغ نع هينغيام هيطعي هنأ ثيدحلا ىف ةزئاجلاب دارملا نأو
 یسدقن اک « دفولا اوزیچآ 8 حيحصلا تب دحلا : ثداحي سيلف ةزئاج هوحنو رعاشلا ةبطعلا ةمسآ امأو« فردخلا

 لدف حيبستلا ةالص ثيدح ركذف ؟ « كزيجأ الا , كحنمأ الا « كيطعأ الا د سابعلا لب هلوقل و ؛ هيلا ةراشالا
 اهحتفب و واولا رشكب وه : نيتلا نبا لاق ( هدنع ىوثي نأ هل لع الو) هلق ٠ ثداح سيل كلذك اهامعتسا نأ ىلع

 ءاوثلاو . قيضلا وهو جرحلا تر م ميج مث ةلمبم ها (هجرح ىح) هلوق . عراضملا ىف اه رکبو یضالا ىف

 هاتنب دق هن ال < مالا ىف ههقوب ىأ ب زا یسح » مسا ةاور یف ىوونلا لاق « نيمم ۳ ةمافإلا ار تا



orfبدآلا باتک- ۷۸  
 رایتخاب ةماقآلا نكن 1 اذإ ام ىلع لو# هلك اذهو « اًميس انظ هب نظي وأ هذؤي اع هل ضرعإ وأ هماقم لوطا
 ىحد هلوق نم دافتسم وهو ؛ كلذ هرکب ال هنأ هناظ ىلع بام وأ ةمافالا ف ةدايزلا هم بلطي نأب لز:اا بحاص
 كص نو رفعج نب ديجلا كوع ةياور ىف دحآ دنع عقوو ٠ زوج كاذ نآ جرحلا عفترا اذإ همویفم نال « هجرح

 م اجلاو دحأ هجرخأ « همدق اثیش دحي ال هدنع عقب : لاق ؟ همأؤي امو هللا لوسرای ليق » حرش ىبأ نع یریقلا
 لاق. هلل دولا : لاق مث كلذ بلسا هت رپطم نهرف هل مدقام ىلع ةدابز هم بلط شب هفرض عم نالا ةصق هيقو
 , رظن هيفو : تلق . ىذالاو نملا هجو ىلع هنم ةقدصلا ريصتف هی التل ثالثلا دعب ماقملا هل هرک امن 1 لاطب نبا
 هعقوسف هيذؤي الأ لوقي نأ ىلوألاف ‹ ةةدص یمسیال ثالثلا ىف ىذلا نأ هم وفق «ةقدص ربف داز اف, ثيدحلا ىف ناف
 اروجأم ناك نأ دعب مالا ق

 تیضل ناكشلاو ¢ ماعطلا ملص صاب ت مى

 نع يي ىلأ نب نوء نع سیما زا امد نوع ی مچ ا راش نب رر اسم سس 1| 69ه

 : اهل لاقف « ةاذبتم ءاد را ما ىأ رف « ءادردهلا ابأ ناماسرازف ءادثر لا یو ناملس نيب هل ىذا "يآ » لاق هيبأ
 « "لک + لاقف ًاماعط هل منصف ,ءادردلا وبأ ءاغ ۰ ايندلا ىف ٌةجاح هل سيل مادر وبأ كوخأ : تلاق ؟ كنأشام
 . ماف « من : لاقف « موقي مادرم وبأ بهذ لیلا ناك امل . لك أف لک ات ىتح لك آب انأ ام : لاقف٠ عاص ياف
 نإ : ناملس 4 لاقف . ايلكصف لاق . نآلا مق : ”ناداس لاق ليلا رخآ تراك امف . م : لاقف « ”موقي بهذ مك
 رك ذه لک "ىلا ىنأن ۰ هفح قح ىذ لك طعاف « اح كيلع كيهألو « اةح كيلع كسفنلو ؛ اقح كيلع كب را
 ريمخلا بهو : لاقي « ةيئاوثسلا بهو ةفيحج وبأ . « ناملس قدص : لَو ینا لاق هل كلذ

 وهو ؛ ءادردلا أو نابلس ةصق ىف ةفيحج ىبأ ثيدح هيف ركذ ( فينال فلكنلاو مامطلا عنص باب ) هژلوق
 ( یفاوسلل بهو ةف وأ ( هلو ۴ مايصلا باتك ىف هحرش ةيقب عم كلذ حاضإإ مدقت دقو« 4 م7 ايف رهاظ
 ۴ عقوو .رذ ىنأ ةياود ىف عقب ملاةذمهو. ربا بهو هل لاقي ناک ىأ ( ريخلا بهو ر دملاو ہا مب ی
 ةصق هيفو ٠ ماحلاو دمحأ هجرخأ « فیضلا فاك: نأ لَ هلا لوسر انام و ناءلس تبدح فيضلا فلکشلا
 ىذلا هلل دما , خرف ال لجرلا لاق مث « كلذ بیسب هت رهط نهرف هل مدقام ىلع ةدايز هنم بلط ثيح هفيض عم نابلس
 « ةنوهم قربطم تناكام یصنق ول : ناءلس هل لاقف . انقزر ا« انماق

 6 ۳ ےس اک

 فيلا ددع عزجلاو بضغلا نم هرکسی ام بسا - ۷

 دبع نع نایع ىبأ نه » یربرابا ديمس انئدح ىلعألا دبع انثدح ردیلوا نب شام رو - ۰
 ٌقالطنم يناف كفايضأ كنود : نمحرلا دما لاقف مهر فيض ركبابأ نأ امنع هللا یضر ركب ی نب نهراا
 نبأ : اولاقق . اوممطا : لاقف ه دعا ماناف نجراا دبع يقكطناف . ءىجأ نأ لبق مارف نم 'غرفاف هع ىنا ی



 ۰۳۵ ۱۱6۰-٩۱4۴ فید ا

 لو ءاج نإ هناف « < ارق ام اوفا ۽ لاق . نلرم ر جت ىنح نيك آب نمناءاواق ٠ اوما : لاق ؟انل زنم بر
 : لاقف «مورتخأف ؟ عصام : لاقف , هلع تيحن هاج الف . ىلع لمع هلأ تفر مف ءاوبأف . هم «نيانل اوممطتا

 ىوص مست ”تنكنإ كيلع ”تمسفأ 6 ردع اي : لاقف تک نا رفا د.ءاب : لا 9 . تكسو ۰ نجراا ديعاي

 هما ال لاو « يوم ردنا اعف : لاق . هب انانأ « نص اولاقف . کارا لس : تلقف تجرخف . تاج ال

 111 متأ ام «کسلیو . ةكرشلا ىف أ مل : لاق . تم 'ىتح همت ال وقل : نورغالا لاقف . لیلا

 « اول أو لك آف . ناطيشال ىلوألا , لا 3 لف هدب مضوف مك . كماءط تاه ؟ کارف اء نولبقتال

 ىف قيدصلا ركب یا نب نرلا دبع ثبدح هيف ركذ ( فضلا دنع عرجلاو بضفلا نم هرکب ام باو ( هلوت

 ديع لوق ند هم بدل ذءأو 2 2 وین ةجرلا نم ةوب.اا تابالع قف احر من هد و ؛ ركب یآ فايضأ ةمن

 ثيح هذه دعب یا قیرطلا ف كلذب حب رصإلا حقو دقو . بضغلا یهو ةدجوملا نم وه و ىلع د< هنأ یفرءف نمعرلا

 « ركب وبأ بضقف د هيف لاق

 للك یبلا نع ةفيستج ىبأ تیدح هيف ٠ لك أت ىتح لک ٦ ال هاو هبحاصل فوضلا لوق پس - ۸

 نمحرلا ”دبع لاق » : لاق ”نامع بأ نع ”نايلس نعیدع ین نا انثدح ین ن دمع ترص - ۱
 ءاج اف . إب بلا دبع 'ىسمأف 4 فايضأب وأ - 4 فیضب رب ربا هام اع فا یر ركب ىلإ غیا

 - مهلع وأ هيلع اضرع : تلاقف ؟ مهتيّشعام وأ : لاق ٠ ةليللا - كفايضأ ر نع تسدقحا : ىأ تا9

 ةأرملا تقكحف « رثتغای : لاقف ءانأ تابتخاف . همتطبال فلحو عدجو بسف ركب وبأ برضنف ٠ ىبأف وأ «اوبأف
 : ركب وبأ لاقف . همعطإ ىح  هومعطي وأ - ههطب ال نأ فايضألا وأ فيضلا فلحف « ”ةمعطب یتح هممطتال

 جم راک 1 ملفسأ نم ابر الإ ةمقا نومفربال اولمل ۰ اولك أو لک أف مامطلاب اعدذ « نطوشلا نم هذه نأک
 "کسبو ءاولك أذ « لك أذ نأ ليف رك أل آلا اب | ىنبع ةر : تاقف؟ اذهام یارف قب "تخَأ اب لاف

 « ابنم لك أ هنأ رکذف ملي ىلا ىلإ اهب
 ىنأ ةصق ىلإ ريشي « ةفيحج نآ ثيدح هيف ركذ ( لک أت ینح لك ١۲ل هاو هبحاصل فیضاا لوق باب ) هلوق

 ااو ۰ رذ یآ ةياور ىف قیلعتلا اذه الو ةجرتلا هذه عمن لو 5 مايصلا باتک ىف اهحرش مدقت دقو ناملسو ءادردلا

 . یمیتلا وه اهدنس ىف ناماسو ٠ ةرصتخم هجولا اذه نم یهو « ارلبف ىنا قیرط# ولت ركب ىنأ فايضأ ةصق قاس
 بقعتم هیجوت هل مدقنو « فلحو ايف بضغ ىلا ةلاحلا ىأ , ناطيشلا ىلو آلا ه هلوقو -

 لاؤسلاو مالكلاب رک الا أد بيو « ريبكلا مارك صاب - ٩
 نب ريشا نع ديعس ن یحم نع دبز نا وه داح انثلح برح نب ناهلس شرم - ۳ ۲



 بذآلا باتك -۷۸ ۱ ۱ ۱ ۰۳۹

 ةصيخمو لس نب هللا دبع نا مات دح ا لب عش نب عفار نع» راصنألا لوم راسب

 ابا ةصيمعو صب وسو لبس نب نمحرلا دبع ءاهل « لمس نب هللا دبع لتقف لخنلا ىفارفتف بيخ اينأ دوعسم نبا

 ريك * لآ 'ىبلا لاقف - موقلا رغصأ ناكو - نهرلا دبع ادیف « مهیحاص و مم قاوماکشت ب یبلا ىلإ دومسم ۱
 ليف نوفيتسأ : ل يذلا لاقف « مهبحاص مآ ىف اوملكتف ٠ رک ألا مالکسلا لی : ی لا. كلا

 نيس ناميأ ىف دوه ور : لاق . هر | ما« هللا لوسراي اولاق؟ کنم نيس ناميأب - کِبحاص 0

 تان تکردآف » لس لاق ۰۰ بق نم ما فا لوسر ماد وف : رافك موق «هللا لوسراب : اولاق : م

 : یی لاق لبس نع ريشب“ نع يحب ىنث دح ثیلا لاق « اهاجرب یدک رف مه أدب رم 0 نم
 8 EO نع ىع اندح ةنبيع نبا لاقو . مرد نب مفار عم لاق هنأ تیسح

 لاق , لاق امهنع هللا یضر رع نبا نع » فان ىنثدح وا دبع نع یجب انئّدح دادم ارم - ۵6

 هاهق رو تح الو « امر نذاب ,نبح "زك اهلك | یو سلا لَم من ةرجشب ىوربخأ : هني فا لور

 . ةلخدلا ىه : بلا لاق الكتب مل الف . ”رمعو ركب وبا "منو ”ملكتأ نأ تح ركسف « قلا ىسفن ىف عقوف
 ناك اهتلق تنك ول ؟ اهوقت نأ منم ام : لاق . قلا ىسفن ىف عفو « هاتبأ اي: تاق یبا مم تجرخ الف

 « ته ركن ءايئاكن ركب , ابآ الو كرأ مل ىنأ "الإ ىتنمام : لاق ٠ اذكر اذك نم "ىلإ بحأ
 ىف یواسقلا حقو اذا نسلا ىف کالا دارلا ( لاؤسلاو مالكدلاب ربكالا ادبي و . ريبكلا مارك! باب ) هلوق

 جيدغ نب عفارو ةمثح نأ نب لبس ثيدح هيف ركذو . نسلا هضراع اذا لاو هقفلا ىف لضافلا مدقيف الاو « لضفلا
 لد ءافلاب یرر و رثكالل وه « مادوف » هلوقو ۰ ةماسقلا باتک ىف هحرش ىفأ سو ؛ ةصيو> و ةصرحم ةصق ىف
 دیمس نا وه ( يع ینلدح كيلا لاق ) هو . حيحصلا ىلع ةدحولا حتن و فاقلا رس کب « هلبف نم » هلوقو « واولا
 لسم هلصو قيلعتلا اذهو . ةفيفخ ةلمهم م ةيناتحتب راسي نبا وه رخصم ةمجعملاو ةدحوملاب ریش و , ىراصنالا
 قملعلا اذهو اضیا دیعح نبأ وه ( ىح انثدح ةنييع نبا لاقو ) هلوق هب ثيللا تب دح نم ىفاسنلاو ىذمرتلاو
 فبدلا « لا لثم اهلثم ةزجعب ىتوربخأ د رمع نبا ثيدح ركذ م . ةنيبع نبا ثيدح نم ىقاسنلاو لسم هلصو
 ناک ول امأ « ىواستلا عقي ثيح ريبكلا دقت نأ ىلا هداریاب راشأ هنأكو « نوسم معلا بات ؟ ىف هحرش مدقت دقو
 ٠ دن عم هدلو ملک مل ثيح فست رع نال ريبكلا ةرضح مالكا نم عن الف ريبكلا دنع سيل ام ريغصلا دنع

 ملكتي م هن وک ىلع فسأت كلذ عمو ركب بأ روضحو هروضح هن وکب هل رذتعا

 هنم هرکی امو ماد او رج لاو رعشلا نم "زوحمام سیب 2 8

 نولمفي الام نولوقی مهنأو نو داو لک ىف مهنأ َرث ملأ «نوواغلا ”مهعبملا هارو ) ىلاعت هلوقو



 هیدما ۵ ٩۱6۸-۱۱ ۰۳۷

 اوت نيفلا سو اون ام دمب نم اورصفاو ٠ اريثك هلا اورك ذو « تاحلاصلا اولعو اونمآ نبدا الإ

 نوضوخ وقت لکی: سابع نا لاق . ( نوبلقنب بلقنمیآ
 فرأ نهراا دبع ن رکب وا فربخآ لاق ؛یرهازل نع بيش ان ربخآ نام وبأ شو - ۰

 نارا ټک نأ نأ ءربخآ توفي دبع نب دوسألا نب نحرلا دبع نأ ءرمخآ کا ن ناورم

 6 ةكح ررمشلا نم "نإ » لا هلا لوسر

 ىبلا انیب » لوقب اب دنچ تمم : لاق سيق ن دوسألا نع نايفس اح م وأ اشو - ٩

 : لاقف ههبصا تیم دف « رثعف رجح ااا ین لكم

 رتیفآ ام هلا ليبس یو 0 الا تنأ له

 ىنأ نع اس وبأ انث دح كالا دبع نع ”نايفس انئٌدح ید نبا ادح راشب نب دم ارم - ۷

 لب هلا الام میش زا : ديبل ةلك رعاشلا امل ةلک قدصا : هي ین لاق » هنع هلا ضر ةريره
 زی نأ تنش ىلإ نب ةّيمأ داكو

 موك ألا نب لس نع » ديبع لأ نب ديزي نع ”ليعامسإ نب متاح انك دح ديعس نب ةبيتق اشو - ۸

 الأ : عاوك ألا نب سامل موقلا نم لجر لاقف ءالول انثرسف « ربیخ ىلإ لي هللا لوسر مم انج رخ : لاق

 2 لوقب موقلاب رد لزق , ارعاش الجر ماع ناكو لاق ؟ كنه نم انعم

 انیلص الو انقدصت الو ايدها ام تنأالو "ملا ۱

 الع ةنيكس نّيقلأو انيقال نإ مادقألا تيفو  انيفتفا ام كل هادف "رغ

 . انيلع اولأوَع حايصلابو نیا اهب حیص اذإ ان |

 ا لا - هللا "حرت : لاقف . عوك ألا نب سا : را ؟ ”ىئاسلا اذه نم : ی هللا لوسر لاق
 نا ور دش ٌةصخم ادتباصأ ىتح مان صاف ربيع ايف لاق بان الول « ها یبنای تیجو : موقلا
 لع كك فا لوسر لان « ةريثك ای اردقرآ مهماع "تحف : ىذا "ويل "سال رسا الف « مهملع اهحتف
 u رج - محل ىلع : اولا ؟ مهل ىأ ىلع : لاق « محل ىلع : : اولاق ؟ تودقوت یش "ی ىلع « ناريّثلا
 . كاذ وأ : لاق . مليت راش وآ فا لوسراب : لجر لاقف . اهورسکا رافق: ل هلا لور
 باصأف ءهؤيس باذ مج رو« رفیا يدرب 4 لوادف « رمق هيف ماع فیس ناك« موف "فاصت املف

 ییلبلا جف ۰ ۱۰ جاده - م
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 یدف : تاق ؟ كلام : یل لاف ااش خلع هللا ؛لوسر ىنآر : ةملس لاق | ولدك املف . هنم تاف ماع ةبك "ر

 "دهام هنإ 5 هیدصا نيب "مجو ون رال 4 "نا ل هلا نم 9 ذک و هللا ”لوسر لاقن ¢ ةيراصنألا

 و اه اش برع لق ده
 هنع هللا ىضر كلام نب .سذأ نع » بالف ىبأ نع بويأ انثدح ؛لیعاعا انث دح د دسم رو - ۹ ا ع ا 5 هک رک ا

 6 رراوآلاب قوم هل دیر « ةش أب كيو لاقف - مس مأ ؟نوسو  هئاسن ضسب ىلع عَ ین 'ىلأ : لاق.
 « هيلع اهو مقوم مكتعمب اهب کت ول ماكي لِي ىنلا لكشف : ةبالق وبأ لاق

 [ °N ¢ ۱۲۰۹ « ۱۲۱۰ « ٩۲۱۱ ۱ : ىف هفارطأ - ٠٠4١ ثيدحلا 1

 « ىرعش تيل » هنمو قد امل متا لصالا ىف وف رعشلا اما . (ءادحلاو رجرلاو رعشلا نم زوجي ام باب ) هلوق
 ازکب ترعشو مثلا تبصأ ترم لاقي نيتحتفب رمدلا هلصأ لاقيو . ادصق نرزوملا ىفقملا مالكسلا ىف لمعتسا مث
 ىف عفو اب ليقف , رعاش ةنا رب ىنلا نع رافكللا ضعب لاق : بغارلا لاتو « رعشلا ةب اصاك اقيقد املع تملع
 مث نمو « بذك رعادلا ب ینا, ام رثک أ هنال بذاك هنأ اودارأ ليقو « قاوقلاو ةنوزوملا تاماكسلا نم نآرقاا
 ( نولعفي الام نولوقي مهناو )) ىلاعت هل وف كلذ ديؤيو « ةيذك | هنس>آ : رعشلا ف ليقو « ارعش ةيذاكلا ةدالا اوم
 رجرلا امأو  ارعش ىمسي الف قاتا انوزوم عقوام امأو « هيلا دصقلا هطرش نأ رعشلا دح ىف ركذ ام لوالا ديؤيو
 رعاشال وجار لاقي ةنال رعشب سیا ليقو شک ا دنع رمشنآ نم عون وهو . یاز اهدعب ماد ءا را حتفپ وہف
 « هيف فعضل برطضا و هوطخ براقت اذا ريعبلا زجر لاقیو ٠ ةب ناسا بارطضار هئارجا براقتل ازچر ىمسو
 ادم او  ءانغلا نم صوصخع برضب لبالا قوس : رصقيو دم نيتلملا لادلا فيفختو ءاملا مضب وهف ءادحلا:امأو
 لبالا ةداع ترج دقو . رجرلاو رعفلا ىلع هفطع كلذلو رعشلا نم هديخإ نوک دقو رجرلاب نوكي امن بلاغلا ق
 نبأ نع الوصوم رازبلا هدرواو « السم سواط نع حمص دنسب دعس نبأ جب رخآو . ام ىدح اذا ريسلا عرست اا
 رضمل لب] ىف ناک نان دع نب دعم نب رازن نب رضحل دبع لبالا ادح نم لوأ نا : ضعب ىف موضعإ ثيدح لخد سابع
 « ريسلا ىق هتمع امل لبالا تعرساف توصلا نسح ناكو , هادی اب هادب اب : لاقف همچراف هدب ىلع رضم ةب رضف « صف
 لقنب راعش] ةلبانلا ضمب مالک ىو « ءادحلا ةحابإ ىلع قافتالا ربلا دبع نبا لقنو . ءادح | أديم كلذ ناكسف
 ركذب جملا ىلا قوشألا ىلع لمتشلا جيجملا انه ءادحلاب قحتلي و « ةحيحصلا كثيداحألاب جوج همل امو : هيف فالخ
 . دباا ىف دلولا نيكسنل ةأرملا ءانغ هنم و « لاتقلا ىلع داوجلا لهأ ضرح ام هريظن و . دهاشلا نم اهریغو ةيعكلا
 ليصالاو ةميركةءاور یف قاس ( نومیج داو لك ىف مآ ر 1 , نوراغلا مهعیتب ءارمشااو : ىلاعت هلوق و ) وق
 نجلا ةاصعو نيطايشلا ةدرمو نمانلا ةاوغ مومبقي « نيكرشملا ءارعش ءارمشلاب دارملا : ةيآلا هغه ىف نورسفملا لاق « املا جاتح ال ةدايز یهو « هوقو » ةظفل نيتروكذملا نیتبالا نيب رذ ىبأ ةياور ىف عقوو « ةروسلا رخآ ىلا
 بهو ىنأ نب ةريبهو ىرمبزلا نإ هللا دبع مهنم ىلعثلا یو ۰ هلثم اب راغ الا وقي ال ىراغلا نال م رمش نوودړد

 ا ١
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 مو ةعاج اموم دحار لک عم ناك. ایجاهت نيرعاش ىف تل لیقو « تاصا نآ نب ةما نآ نب ورعو عفاس و
 سابع نأ نع ةمركع نع ىرحتلا ديزي قيرط نم دواد وبأو «درفاا بدالا» ىف ىراخبلا جرخأو ؛ ءابغسلا ةاوغلا
 الا ) لاقف ىنثتساو كلذ نم خسنف لاق ( نولعفي ال ام  هلوق ىلا - نوواغلا مهميقب ءارعشلاو ) ىلاعت لوق ف
 مهعبني ءارعشلاو ) تلز امل: لاق- ةلسس قب رط نم - ةبيش ىنأ نا جرخأو « ةروسلا رخآ ىلا( اونمآ نيذلا
 هلآ لزتأ هللا لوسرا : اولامف نوک مو كلام نإ بمکو تباث نإ ناسحو ةحاور نب ها دبع هاج 1 نوواغلا
 اورصتناو ) منا 6 تاحلالا اولعر اونمآ نیلا الا ) اهءءب اء او.رقا لاقف . ءارعش انآ عی وهو ةبآلا هذه
 « مهب ىدتقا نم مهعم لخديل مايبالاب تدرو امناو : ةثالثلا ىف ةبآلا تلزن : لیپسلا لاقو . متنأ (اودلظ ام دعب نم
 ( نوضوخ رغل لک یف : سابع نا نق ) هلوت ۰ لعأ هللاو ؛ دانا ريغب ديهذ نإ بعك ةثالثلا عم ىلعثلا رکذو
 ( داو لک ین ) هلوق ىف سابع نبا نع ةحلط ی نب ىلع نع حلاص نب ةو امم قي رط نم ىرطلار متاح نا نا هلصو

 مومذملاو حودملا ف نولوقب ىأ نومي هريغ لاقر . نوضوخ : لان ( نومي ) هلرق فد « ونا لكىف : لاق
 ء < زوج ام , هلوق ميسق وه ( هنم هرکی امو ) لوق . دصقال فل اغلا ماذا همجو ىلع متاهاك مهف . هيف سيل ام
 قارغالا نعو « وجم نع الخو : دجسلا ىف هنم شب ملاذا هنأ زئااجلا رمشلا دح ىف ءالملا مالك نم لصحتي ىذلاو
 « كلذك ناك اذا هزاوج ىلع عاجالا ىلا دبع نبا لقن فو . لم ال نيءع لرغتلاو . ضا بذكللاو حدملا قف

 نبا عج دقو : تلق . هرکش لو هدشناسا وأ قو ىنلا ةرضحب دشنآ ام : لاقو اهريغو بابلا كداحأب لدتسا و ۱

 ركذ دقو « ةصاخ إب ینلاب قلعتم رعش نم ءىش ةياحصلا نم هنع لقن نم ءامسأ ىف ادلجم ان ویش خيش سانلا دیس
 هركيام «درفلا بدالا د ىف مجرتو « هرکٍ ال ام هركي اذ لصفم امضمبو : زاوجلا ىلع ةلاد ثيداحأ ةسمخ بابلا ىف
 « نسح هدنسو « اهرمأب ةليبقلا وج رعاشلا ة رف سانلا مظعأ نا د اعوفم ةشئاع ثيدح هيف دروأو رمشلا نم
 نبا هحصصو « اهرسأب ةليبقلا اجمف الجر یجام لجر ةيرف سانلا مظعأ و ظفاب هچولا اذه نم هچام نبا ةجرخأو
 ذخ , حيبق هنمو نسح هنم رعشلا : لوقت تناك اأ ةشتاع نع « درفملا بدالا » ف ىراخبلا جرخأو . نابح
 . نسح هدنسو « تیپ ن وبرأ ابف ةديصقلا اهنم ارامشآ كلام نب بعك رەش نم تبوردقأو حيبقلا عدو نسملا
 یبدح نم اضيأ « درفملا بدآلا» ىف ىراخبلا هجرخأر . اعوفرم رخآ هجو نم امدح نم هلوأ ىلعي وأ جرخأو
 هدنسو « مالكا حیبقک هحسقو : مالكلا نساك هن « مالکدلا ةلرنمإ رعشاا » ظفلب اعوفرم وربع نب هللا دبع
 مالکسا اذه رهتشا دقو . دانسالا اذه. الا ال ىنلا نع ىور ال : لاقو طسوالا ىف قاربطلا هج زخأو . فيعض
 لع راصتقالا ةيمفادثلا نم ةعامج ىلع رسفلا ىطرقلا باعو ۰ رصقف هيلا هتبسف ىلع لاطب نبا رصنقاو . یمفاشلا نع
 تل أس : لاق عرج نبا قيرط نم یببطلا جرخأو . کلام وهو لاطب نبا كلذ ىف میکراش دقو ىعفاشلل كلذ ةبسأ
 یریخآ یرهرلا نع ) هلو ۰ لوالا ثيدحلا . اد نكي لام هب سأب ال : لاقف ءازخلاو رعكاو ءادحلا نع ءاطع
 نويشرق نيمإ الا نم ةعبرأ دانسالا اذه فو , ىوزخلا ماشه نب ثراحلا نبا ىنعي ( نمحرلا دبع نب ركب وا
 كارد] ةيزم نمحرلا دبع و ناورملو ؛ مرابك نم هقوف نمو ركب وأو نيمباتلا راغص نم ىردزلاف ۰ قس ىف نوين دم
 كيذا دع ةنأو ةؤر نمحرلا ديعل نأ ابرق مدقق دقو  نيعباتلا ف نادودعم ةياورلا ثیح نم اہ کاو یب ىنلا
 ىلع فلتخا دقو . طررشلا ىف كلذ مدقت دقو « هك اردال ةاحصلا ىف ناوم ميضعب ركع ذ اذبكو . ةباحصلا يف
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 رگب ىنأ لدب « ةورع نع یرهزلا نع , هنع روپشلا ىف رمعم لاقو . بیعش لاق ام لع شک الاف : هدنس ىف یرهزلآ

 دیز نب حابد قفاوو « السم «ةورع نع یرهزلا نع » ةنييع نب نایفس نهی نآ نبا هجرخأو « الوصوم
 : دیعس نب مهاد لاق اذکو دوسالا نب هقا دبع لاق نكمل « رمعم نع فیس و نب ماشه لاق اذک و « ةعاجلا رمعم نع

 ۱ رحشلا نم نا) هلوق . ةنايثأ باوصلاو دئسلا نم نأ ميس دعس نب ميهارآ نع نوراه نب ديزي فذح و ؛ ىرهزلا نع

 . هفسلا نم عنمب اهفان امالك زمشلا نم نا ینعلاف « حنا ةمكسحلا لصأ ليقو . قحلل اقباطم اتداص الون ىأ ( ةكح

 نم نا : لوقي مب هللا لوسر تممس د هدج نع هيبأ نع ةدير نب هللا دبغ نب رخص ةياود نم دواد وبا جرخأو
 قدص : ناحوص نب ةعصءم لاقف ء ايع لوقلا نم ناو: اکح رمشلا نم ناو « الج للملا نم ناو « ارحب نايبلا
 رحسیف قلا بحاص نم ججحلاب نحلأوهو قلا هيلع نوكي لجرلاف ءارح نايبلا نم ناد هلرق ما . و هللا لوسر

 امآ و . كلذ لمجیف لمي الام هلع ىلا ماعلا فلك_يف « البج معلا نم ناو » هلوق ناو . قاب بهذیف هنايبب موقلا
 كضرعف ءايغ لوقلا نم نا , هلوق امآ و . سانلا اهب ظعت ىلا لاثمالاو ظعا لا هذه ىبف « اكح رعاا نم نا د هلوق

 ىف عقوو . ةيضيعبت « نم » نال ؛ كلذك سيل رحشلا ضعب نأ همووغم : نيتلا نيا لاقو . هدير ال نم ىلع كمالک

 رعشاا نم نادظفلب هجام ناو هنسحو یذمرتاا و دواد ىنأو « درفملا بدالا ١ ف ىراخبلا دنع سابع نبا ثيدح

 نا جرخاو , هللم ةديرب ثی دح نم اضيأ هجرخأو « دوعسم نبأ ثیدح نم ةبيش یآ نبا هجرخأ اذكو , اكح

 : لاطب نبأ لاقو . ةميكملا ةملكلا رعاشلا لاق امر : ركب وبأ لاق لاق ديمع نب ديبع نب هللا دبع قيرط نم ةبيش نآ

 ؛ هيف بغرم نسح وهف هل مالسقسالاو هتعاط راثياو هتينادحوو هل یظءت و ىلاعق هللا ركذ زجرلاو رعشلا ىف ناک ام

 هرك نم ىلع در ثيدحلا اذه ىف : یربطلا لاق . مومذم ومف اشو ابذک ناك امو « ةلکح هنأب ثيدحلا ىف دارملا وهو

 « عکس مث رعش تيب لوأب لثمت هنأ قورسم نعو « ناطيشلا ريماز م رعشلا : دوعسم نبا لوقب جتحاو اةلطم رعشلا

 بر : لات ضرالا ىلإ طبهأ امل سیلبا نا » هعفر ةمامأ ىبأ نعو « ارمش ىتفيك ىف دجأ نأ فاحآ : لاقف هل ليقف

 هيف ةمامآ ىبأ يدخل ؛ كلذک وهو. ةيهاو رابخا اهنأب كلذ نع باجأ مث  رعشلا كنآرق لاق . انآرق ىل لمجا
 هريرقت ىتأيس اک هثم راثک الاو هيف طارفالا ىلع لوم وف اهتوق ریدقت ىلعو « فیمض رهو ىتاحلا ديزب نب ىلع
 ديرشلا نب رمع نع « درغملا بدالا » ىف ىراخبلا جرخاو ٠ بابلا تیداحا رئامس زاوجلا ىلع لدو « باب دعب

 : لاق فرطم نعو . ,ةيفاق ةّئام هتدشنآ ىتح هتد كاف تلصاا ىبأ نب ةيمأ رمش نم مر ىنلا ىندشنقسا و لاق هيبأ نع
 نم ةعامج نع ىربطلا دنسآ و . ارمش یادش وهو الإ هلزن لزنم لقف ةرصبلا ىلا ةفوكلا نم نيصح نب نأ روع تب

 « درفلا بدالا ١ ىف ىراخبلا جرخاو .هودشنفسا و هودشنآ و رعشلا اولاق مهنأ نيعباتلا رايك نمو ةءاحصلا ر اہک

 لب : لاق ؟ ىرمش نم كدشنأ الأ : لاقف ةمثيخ نب ساب] هيلع فةوف رمع نبا دنع تنك : لاق ناسيك نب دلاخ نع

 بامصأ نكي | د لاق نمحرلا دبع نب ةللس ىبأ نع نسح دنسب ةييش ىفأ نبا جرخأو . انسح الا قدشنت ال نكلو

 دیرآ اذاف : مهتيلهاج سأ نورك ذو مهسل ام ىف راعشالا نودشانتي اوناكو ؛ نيت واتم الو نيفرحنم 2 هللا لوسر

 لوسر بامسأ سلاجأ تند لاق ةركب ىبأ نب نمحرلأ دبع قب رط نمو « هينيع قمل اح تراد هد نم ءىث ىلع مدحأ

 ىذمرتلاو ةيش ىبأ نباو دحأ رخا و ةيلهاجلا تبدح نوركذيو رامشالا نودشانتيف دجسملا ىف ىنأ عم اب تا

 لوسر دنع ةيلهاجلا ثيدحو رعشلا نورك اذتب يبكي هللا لوسر باع ناک و لاق ةره نب رباج ثيدح نم هحصصو
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 ةياود ىف ( ابد نج تعمسز هلوق . ىدوثلا وه ( نايفس ) هلوق ۰ ىفاثلا ر دا . مس اع رو . مابنی الف ها

 اور ىف ( یھ 2 ىنلا ا ( هلوق . « لجبلا نأ. فس نب بدنج د دارجلا لئاوأ ىف ةيضانأ دوسالا نع ةئارع نآ

 ىف دمحأو یساایطلا هچرخآو « ةالصلا ىلا جرخ د دوسالا نع ةيعش ةباور فو , دهاشلا ضمب ین ناك, ةناوع ىنأ

 . ةثلثملا ءاثلاو ةلمهملا نيعلاب ( رثعف ) هلوق . « داغ ىف مب ینلا عم تنك » بدنچ نع دوسالا نع ةئييع نبا ةياور
 امهرجخآ ىف ءاتلاو زجر نم نایسق ناذه ( تيقل أم هللا ليم ىفو تيمد عبصا الإ تنآ له : لافف ) هلوق

 دمعت لِي ینا نآ هریغ معزو ؛ رظن هبفو نوکساب ثيدحلا ىف اماب ىنأم رکلا مرجر « رهشلا قفو ىلع ةروسکم

 رحبلا بورض نم وهو رمشاا نم رخآ برض نم ريب هناف دودم وهر ء عمه نع نيمسقلا جرخیا اههناكسإ -
 فلا دم ريغب تيقاو تيمد یورف سانلا ضمب لفغ دقو : ضایع لاق . زثاج فاحز ىلا فو ١ لماكلا بقللا .

 هئاشأال داق ريغ هسفن لمق نم هلاق وأ التم و ىنلا هلا له فاتخا دقر :بضي ملف لاكشالا“نم لسإل ةءاورلا

 نب هللا دما امهذ روأ « سفناا ةبساع , ىف ايئدلا ىبأ نأ نأ هدژیو « هريغو ىرطاا مزج لرالابو ؛ امرزوه جر

 نب هللا دبع ءاوللا ذأ ةثراح نب ديز ن.دق نأ دعب ةتؤم ةورغ ىف لتف امل بلاط ىلأ نب رفعج نأ ركذف ةحاور

 : دازو نيم سقلا نيذه لوقر لعجو رحجتراف « هعیص) بيصأف لتاقف ةحاور

 تدلص دق تولا ضايح ىذه یوم ىلتقت ال تا سفن ا

 تیده امهلعف لعغغ ثا تيقل دةف تينت امو

 قفار ناك ةريفلا نب دیاولا نب دیلولا نأ یدفاولا رکذو . ةحاور نبا رعش نم امهنأب نيتلا نا مرج اذکمو

 نيذه لاقف هعیصا تمطقناف ةرم اب رثعف ةنيدلا ىلا عجر ديلولا نأ مث « رحبلا لحاس ىلع ةيبب دالا حلص ىف ريصب ابأ

 نم ىنثدح د ةريسلا تادایز ىف ماشه نا لاتو . فیعض دس لورم رخ آ هجو نم ىتاربطا هجرخا و . نیمدقلا

 تيمدق رام » اف ةصق ركذف « انأ ديلولا نب ديلولا لاقف ٠ ةعيب ر یآ نب سابعب ىل نم : لات ی ىنلا نأ هب قثأ
 لبق ةيبيدحلا ةسق ناف, امملع دازو هرعش امهم“ ةحاور نبا نوكي نأ لمتحا اظوفحم ناك نا اذه و ءافاقف هعبص]

 الول مبللا د عوک الا نب ماعل بوسفلا زجرلا ىف بيخ ةورغ لئاوأ ىف لاهتحالا اذه وحن مدقن دقو , ةتؤم ةصق
 سم ءىثإ ی ىنلا لث ذاوج ىف فاتخا دقو . ةحاور نبال یرغا ةياور ىف بن هلأو « انيدتمها ام ینآ
 هحصو ىذم لاو « درفلا بدالا » ىف یراخبلا جرخآ دقو ۰ هزاوج حيحصلاف هريغ نع ايكاح هداشنا و رعشلا

 : تلاق ؟ رمشلا نم هیشب لثمتي لپ هللا لوسر ناک أ : ةشنامل تاق » هب أ نع يرش نب مادقاا ةياور نم ىف اسذلاو
 سابع نا ثبدح نم هوحن هی ىبأ نا جرخآ و « دوزت مل نم رابخالاب كيتأيو : ةحاور نا رعش نم لثمتي ناك

 : لوقب ةحاور نب ها دبعو دجسلا ىنبي مع هللا لرسر ناك » لاق ىمطخلا رفمج ىنأ لسم نم اضیآ ج راو

 لوسر اًهوةيف . ادعاتو ۱عاق نارقلا ولت : ةحاور نبا لوقيف . را هقا لوسر امل ويف . ادجاسملا جامی نم حلفا

 : ةشئاع نع خي داتا ف بيطخلا هجرخأ ام امآ و « يقلب ها

 اقتعت الا راك .یشا لاقي القلف « نك: ىوهت امم لءافت

 فيدح لاو « روكذملا لیلمتا هاهو ىلع لدي امبو . حصب ال .ىث ربف « ارعش نوكي الثل هبرعي مل امئاو : لاق



 بدآلا باتك- ۷۸ ۹:

 كي لوق نينح ةورغ ىف مدت دقو . همظان نع رعشلا یک نأ هل زوج ناك قلي هنأو ‹ كلذ دبور بابلا ىف تلاثا

Uf»كلذ ىلا دصف ريغ نم اموظنم هنم مالكلا عرق و زاوج ىلع لد هنأو , بلطلا دبع نيا انأ بذک ال ىلا  
 عقو اهنم ليلقاو تايبأ راطشا اهل نکا « ميظعلا نآرقلا ىف كلذ نم ريثكلا عقو دقو . ارعش كلذ ىمسي الو

 شرع الو .ىث لک نم توت وأ  نودجاسلا نومك ارلا نوحاسلا نردماحلا ) لا. يوق ماتلا نف < مات تيب نزو

 روفغلا انآ ی ىدابع *ین - نیس لجمب ءاجل هلهأ ىلا غارف د تاحناس تادپاع تابثات تاتناق تاذمّوم تاماسم  مبظع

 رودقو ىناوجلاك نافجو مهل رفغب اوهتني نإ اورفمك نذل لق - نوب اع اوقفنت ىتح ربلا اولانت نا - محرلا

 مقأف - ناودعلاو مثالاب ماع نورهاظت - دافن نم 4 ام انةزرا اذه نا - بابلالا ىلوا اب نوقتاو - تایسار

 لا اه نم یدوم هللاو ى دوجساا كلذکو 5 موجنلا رابدأو هحيسف لمللا نمو - هللا ةرطذ افمنح نيدلا كبجو

 ةيقبو کیر نم ةنيكس هيف توباتلا کیتی - اهو ءىش لك نم تين وأو مہکلم ةأرما تدجو ینا - يقتسم طارص

 مهلبق لض دقلو - نينمؤ٠ موف رودص فشاو مع كرصنبو مرخ و - هلا نم نأوضرو ةربطم جاوذأو كرت ۷

 ( اج ابح لالا نوب و ال الك أ ثارتلا نواكأيو - البلذت اهفوطق تلذر اهلالظ مباع ةينادو  نيلوالا رثکا

 اماو . ةمجملا ءاخلا دعب یارلاب مرحلا ىعسلو مظنلا ف زوج هنا نزولا ىلع ةدئاز یناک ناو امهنم لک ىف واولاو

 اوحبصأذ - الوعفم ناكا أ هقا یضقیا - رفکسلف ءاش مد نمؤيلف .اش نف ) اف ادج ةريثكف راطشالا

 اهولخدا  ءاوس ىلع مهيلا ذبناف هيف ین ىذلا نكساذف  ممأ امابق نم تاخ دق ةءأ ىف  مهنك اسم الإ یرت ال
 - راهل اب محرچام لب و - دوه موق دامل ًادمب الأ - مپسفنآ دنع نم ادسح - الوعقم هدعو ناك هنا - نینمآ مالسب

 وه لق..هريغ ثيدح ىف اوضوخم ىتح !وبسك ام ممسکرآ هللاو لانقاا نينمؤملا ہا ین کو - اپلع نوض رعب مهارتو
 قلاب فذقن  ميلعلا دیزعلا ريدقت كلذ - بيرق حتفو هقا نم رهن  رومالا ريصت هللا ىلا الأ  ةب انمآ نمحرلا

 - هرفكأ ام ناسنالا لثف ۔ کادیزال متركش نأل - مكبر اوقتا سالا اما اب - کنید کل تلكأ مویلا  لطابلا ىلع

 نهدیکب یر نأ - یوم موق نم ناک نوراق نإ - مہم ضرالا صقتت ام انماء دق - راغلا ین امہ ذا نينلا ىناث
 ۔راوبلا راد مپموق اولحاو.- 40| نأ هاوهد رخآو قاع نم ناسئالا قاخ  ازيزع ارص هللا گرصنیو ۔ ماع
 نيذلا لق م. تودجاسلا نومك ارلا نرغنا لا تنودماحلا نودي املأ نويئاتلا - هللا مرح ىتلا سفنلا اولدقن الو

 ام ناسنإلا يأ اب -حداک كنا ناسنالا امیآ اي - ذثموب نیما رشحنو _ مل ءاضأ اذك_ مل رفغب اوهتتي نا اورفك
 تارصاق مدنعو - باوأ هل لك ةروشع ريطلاو - ازرع ارصن ها كرصنيو - ةحر كندل نم انا بهو  كرغ

 ليخنلا تارع“  همعطأ هللا ءاشإ ول نم معطل - میظع .ىث ةعاسلا ةلزاز - نوملاظ اناق ادع ناق  بارتأ فرطلا

 ( اليزنت هانلرنو . سانلا ىلع هآرقتل هانفرف انآرق و2 اضيأ ماتلا نمو ( هيف بيد ال باتکلا كلذ  بانعالاو

 : ثيدحلا نع باوجلا ىف ليقو ( البرت هانلزت و سانلا ىلع هارقتا ) اضیاو ۱ اضیآ مت« سانلا و ىلا یہا اذاو

 ةر ره یآ ثيدح فلااا ثريدحلا . ارعاش هلئاق یعسب الو « ارمش ىمسي ال حیصفلا نم دحاولا تييلا عوقو نا

 ةياور ىف عقو « ةريره فآ نع ةلس ىبأ نع د هلوقو « ةيلهاجلا ماب أ ىف هحرش مدقت « رعاشلا افق ةلكقدصأ د
 ل مث : ديبل ةلك هلوق دعب دازو هب « ةريره ىبأ نع ةحلط نب ىموم نع ريع نب كللا دبع نع » ةمادق نب ةدئاز

 ثيدحلا .ظوفمحلا وهو هعبات نمو نایفس ةءاور لثم ةدئاز نع رخآ هجو نم لم جرخأ دقو . هرخآ كرتو هلوأ



eff ۱ ۱ 4۱۹-۹۱6۵ ثيدحلا ' 

 ؛یزاغلا بانك نم سیخ ةوزغ ىف قوتسم هحرش مدقت « عوكالا نب ماع ةصق ىف عوكالا نب ةلس ثيدح عبارلا
 ءادحلاو زجرلاو رعشلا ىلد هلاتشال ةمجرتلا ميج نم ذخؤي «موقلاب ودحم لزنف ارعاش الجر سماع نلكو» هيف هلوقو

 زجد الو رمشب سيل اذه : نيتلا نبا لاق « انیدتها ام تنأ الول مبل » هلرقو « رعشلا ةلمج نم زجرلا هنم ذخوی و
 نيت مجاب مزا یمس! و فیفخ بیس هلوأ ىف ديز اعاو ‹ نوزوم زجر وه لب لاق (ک سيل م: نوزومب سیا هال
 طرشو « رصقلاب هلوقإ نم معمو « نونم دملاو ءافلا رسكب وهف ءادف امأ « انيفتقا ام كل ءادف رفغاف » هلوقو
 هوركم عق وت دنع لهعتسآ ةيلك ام كل ءادف هلل لاقي ال ىرزاملا لاق : نيتلا نبا هلاق. انه ىذلاك رجلا فرح هلاصتا
 ةلوذبم ىمفن : لاق هثأك اضرلا نع ذاجي امإ وف « ةيدفيو رخالا كلذ نود ھه لحي نأ رخآ صحت راتخيف صخشل

 : لاطب نبا لاقو . رخ ةوزغ ىف رخآ هيجوت هل مدقت دقو « مالكلا عماسا اباطخ تعقو ةملكداا هذه وأ كاضر

 ةنأك ؛ اي وئذ نم انفرتقا ام ىلع كباقتع نم اندنا ىأ ءاعد كل ءادف و , بوتذلا نم هانیکست را امانا رفغا هانعم

 تره لثم نیببنل ماللا لمج ةئأ هلصاحو . ةب انيقامت الف كدنع نم ىأ « كل ءادف كنم اندفاو انل رفغا : لاق
 ,طيطم هيف توصب ديشنلا نم برض وهو« بصتلاب یمسلا نابکرلا ءانغ زاوچ ىلع ءادحلا زا وب لدتساو « كل

 : ىدرواملا لاتو . رظن هيف , قيسوملا ابيلع لمتت ىنلا ناحلالاب اقاطم ءانغا زاوج ىلع هب اولدت-اف موق ط رفأ و
 ىبأ نع لقن و « نیل وا حصا ىف یعفاشاو كلام ةهركو « اقلطم موق همنمو ‹ اقلطم موق هح اب اف « هيف فاتخا

 مل نکل « ةياحصلا نم ريدك نع زاوجلا « عاما باتک ىف رهاط نبا لقنو . بالا رثكأ اذکو « عنملا ةفذح

 نزول داسفاو طیط# هيف ام عونملا ءانغلا : ربا دبع نبا لاق . الرآ هيلا راشلا بصنلا ىف الا ءىش كلذ نم یبثپ
 لاتو ۰ مجمل نالا نود لوالا برضلا ىف ةصغرلا تدرو ١او . برعأا بهاذم نم اجورخو برضال ايلط رمدلا

 هیحم) نأو | دچ هتم رثك نأ : نيآلاح ىن الإ ريكن ريغ نم ایف نوهخرب زاجل ا لهأ لزب مل ىذلا وه : یدروالا

 وف ةيصماا ىلع وأ عيطم وف ةعاطاا ىلع ىوقيل هلعف ناف ۰ سةن اع ورت هيف نأب هحابأ نم جتحاو . هم هعنم ام
 ءادحلا نأ هلصم و « لالدتسالا ىف ىلازغلا بنطا و . ةرالا ىلع جرفتلاو ناتسبلا ىف هزنذلا لثم وبف الإو ۰ صاع
 ةبيط تاوصاب نزوت رامشآ الإ وه سولو . كلذ سآلا اعرو . ةيوبنلا رضا ىف لعف لرب 1 رعشاا و زجرلاب

 رخآ هجوب هل مدقت دفو . ةنوزوم ناو ةنل:م تا وصأب یدوت ةنوزوم رامشآ ءانغاا كلذکو « ةوزوم ناحلأو
 سماخلا ثيدحلا . فراع لدغ بيبط هب دوش وأ ءاودلا ىلا اق رط نيعت ام ىميلحلاو (۱ ريخ ةوزغ ىف

 داح ةءباور ىف « ضيراعملا باب » ف قاب ( هاف ضعب ىلع ا ىنلا ىتأ ( هلوق . ةيلع نبأ وه ( ليعامسا ) هلوق ۱

 یدف هلزت ىف ناك » سنأ نع تباث نع ةبعش ةياود ىفو . نفس ىف ناك  هقا لور نأ بوبأ نع دبز نبا
 مهعم ناكو » ظفلب ةبعش قيرط نم ليعامسالاو یاسنا هجرخأو « ضیراملا باب » ىف كلذ یاہو « ىداحلا
 ءاربلا ناكو « ءاسنلاب ودع ةشجتأ ناك و سنأ نع تباث نع ةلس نب داح نع یملایطاا دواد ىبالو . داحو قئاس

 ب ین ناك» سنا نع ةدانق ةياور ىفو «داح نع نافع ةياور نم ةناوع وبأ هجرخأو , لاجرلاب ودحي كلام نا
 2 ىلا مالغ ةدجبنأو , بيهو ةباور قو «ضيراعملا باب » ىف ىف أيسو « توصلا نسح ناو ةشجنآ هل لاقي داح
 داح ةياود فو <« هنع ىدع نبأ نع دحأ ابجرخأ « قام ہلا ىف نهي دمشق ؛ سنآ نع دیه اور ىفو « نمي قوسی

 هلصأي سايب )١(
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 نينحتفپ قنعلاو « هاذعمو هزو تعرسآ ىأ فاو نونو ةلمپم نيم یهو « لبالا تقنعآ اذاف و تب اث نع ةملس نبا

 سنأ نع ديح ةياور ىف ( ماس ما نوعمو ) هلن . جملا باتک ىف ةنايب مدقت دق
 تاپماب ودح ناكو » ثراحلا دنع

 ةاور قو < لقثلا ىف ماس ما تناك » اباب نیرشع دعب یاس اک بوم نع بیهو ةياور قو « مجاس و نيذمؤملا

 « هنع عیرز نب ديال قیرط نم هچرخآ <« ل ینلا ءاسن عم ماس مأ تناك » سم دنع سنا نع ىميتلا نایاس

 لاقف ناملس نه امهالک ةدعسم نب دا قيرط نم « لاثمالا » ىف ىومرب,«' !او ريهز قيرط نم یاسنلا هجرخأو
 ىدنقرمسلا ةياور ىف نأ ضايع یکحو ؛ ظوفحلا وه لوألاو : مياس مأ دئسم نم هطج « ماس مأ نع سنأ نع و

 . هئاسل نم تسيل انآ ىوقي « يلب ىنلا ءاسن عم , ىرخالا ةياورلا ىف هوفو لاق مياس مآ لدب « ةيلس ما » ملم ىف

 ىف ( ةعمتأ اي كحيو لاقف ) هلوق . :فيحصت ةل ما هلوق نأب یضقب ملس مآ اهنآ ىلع تاياورلا رفاضتو : لق

 نم لسم ةياور قو « ضيراعملا باب د ف ناو « ةشمنأ هل لاقي نم ودع مالغ ناكو هل رفس ىف ناک د دامح ةءاور

 « ةعمنأ 4 لاقي هل مالغو » داح نع ةبيتق نع یاسنلل ةاور قو « دوسأ مالغو هرافسأ ضعإ ىف ناك » هجولا اذه

 «شمبأ اب »بيهو ةباور ىف عقوو : ثينأت ءاه مث ةمجعم نيش اهدعإ ما حتفو نونلا نوکسو رمحلا حتفب وه و

 نم ناك هنأ ةلثاو ثيدح نم ىتاربطلا جرخاو . ةيرام ابأ ىنكي ابشبح ةشحنآ ناك : یرذالبلا لاق < میخ را ىلع

 ةبعش ةياود ىفو « اديور » ىميثلا نامیاس ةباور قو شک الل اذک ( كديور ) هلوق ٠ نيثنما نم 2 ینا مافن

 هجرخأو ديمح نع« یرامت الا ءزج و ىف هان ور أههنيب مج e قفرا كد ور » دی ةاود ىف عقوو « قئرا »

 بوصتم ادیور هلوق : ضايع لاق. كافک ىنمع یهو « كفوس كلذک » لاقف دی نع ركب نب هللا دبع نع ثراحلا

 ادب ور دروآ یا ردصملا ىلع وأ . ادیرر ًاودح دحا وأ ادیور توس قس یا ظفلا هيلع لد فوذح ةفص هنأ ىلع

 ىأ رمضم لعفب لومفم وأ « ءارغالا ىلع بوصنم كديوروأ « اديور رس ىأ لاحلا ىلع وأ . اقفر قفرا لثم

 «هانعمو هنزو لپع لبمأك دوري دورأ نم ادور : بغارلا لاقو . كديور دررا ىأ ردصملا ىلع وأ « كفذر مزلا

 , الكل بلاط دنارلاو « داتراو دار قفرب ءىثلا بلط ىف دذرتلا وهو هيفاث نوکسو ءارلأ حتفب دورلا نم وهو

 وهو « دئارلا لعف ردصم وهر دور ريذصت اديور : یرمرپمارلا لاتو . امنيه ىلع تشم اذا دورت ةأرملا تدارو

 هب ديرأ اذإ هآ « نيعلا و بحاص ركذو لاق « ارغصم الا ةلمهملا ینعم ىف لمعتسي مل, « ءىثلا بلط ىف ثومبلا

 ىأ ليلقتلا دارملا نال ريغصتلا ظفلب ءاج « قفرا ىأ ادب ور هلوق : ليبسلا لاقو ٠ نوب مل ديعولا ىف دیوزآلا نعم

 اذکف ديوس دوسأ ىف اولاق اک دناوزلا فرح دعب مسالا رغصي نأ وهو مخرملا ریفصآ نم نركب دقو : الياق قارا

 قفرا ىأ ضفاخلا عز ىلع بصنلاب وهو «كريس» ديمح ةياور قو مک الل اذک ( كفوس ر هل . دور دورأ ىف

 یف عقوو . ه لوعفم كقوسو « قفرا ىأ ادیور : « میفلا و ف ىطرقلا لاتر . كقوسک نوقس وأ « كقوس ىف

 ردصملا ىلع وأ ءاقوس قندا هلوقب ءارغالا ىلع بوصنم وهو « ةبمش ةباور ىف ىليعامسالل اذکر « 5 وس د لسم ةياور

 لعف مسا املو « ضفخ لع ىف فاكااو ردصم امإ كديور : رخأتملا غئاصلا نبا طخم تأرقو . اوس قس يآ

 لاقو ٠ ببسلا ىلع ببسملا مسال انالطإ كودح هب دارملاو نیپجولا ىلع بصنلاب كقوسو « باطخ فرح فاكسلاو
 كلو . ةيئانب هلاد ةحتفو  باطخ فرح ه ةلصتملا فاكلاو « لبمأ یا دورأ ىنعمب لعف مسا كدي ور : كلام نبا

 هجولا : ءاقبلا بأ لاتو . ةيبارع] اذه ىلع هلاد ةحتفو كقوس اجصان فاكسا ىلا فاء اردصم كديور لمحت نأ



êa ۹14٩ = 114۵ ثيدحلا 

 دحاو لوعفم ىلا ىدعتي ادب ورو « اسا تسيل و باطخ فرح فاكلاو « كقوس لبمأ ريدقتلاو اذيورب بصنلا

 نع هتياور ىف دام دازو « رب راوقلا رسكست الو كوس كديور ه ةداتق نع ماشه ةياور ىف ) ريراوقلاب ( هلوق

 ءاسنلا ةفعض ینعب : ةداتف لاق « رراوقلا رسمك: الو » ةداتف نع مايه ةءاور قف « ءاسنلا ىي : ةبالق وبأ لاو بوبآ

 ءاسنلا نع ىك : یزمرپمارلا لاقو . امف بارشلا رارقتسال كلذب تيم ةچاجزلا یهو ةروراق عج ريراوقلاو

 یعلا : لسفو . ةيفيلا فعضو ةفاطالاو ةقرلا ىف ربرا وقل اب نمش ءاسنلاو ؛ ةكرحلا نع نبفعضو نبتفرل ريراوقلاب

 4 اضرلا نع نجالقنا ةعرسأ ر داوقل اب نش : هريغ لاقر . لبالا ىلع لوم تناک ول ريداوقلا كفو دك نمقس

 : راشب لاق , كلذ ءارعشلا تلمعتا دقو « ربجلا لبقت الو رسكلا اهلا عرسي ريراوقلاك ء ءافولا ىلع نیمارد ةلقو

 ريراوق سم ىبرع ةلاف هتبسن تكرح اذا ورمعب قنرا

 لاق « ريداوقلاب كقوس » هلوق : هيلع اهومتبعا کضعب ا ملك-: ول ةماكب مقلب ىنلا ملکتف : ةبالف وبأ لاق
 : فامرکلا لاقو . لطابلاب قلا ةضراعمو فلكشلا نم مدنع ناك امل قارعلا له ةءالق وبأ هلا اذه : یدرادلا

 ثيح- نم هدشنأا هجو ةأرماو ةروراقلا نيب سهاو ؛ ايلج هبشلا هجو نوكي نأ ةراعتسالا طرش نأ ىلا رظن هلعل

 ءالج نوکب نأ ةراعتسالا ىف مزاي الو ؛ بيعلا نم ةمالسلاو نسحلا ةباغ ف مالكة نأ قلا نکا « رهاظ امهتاذ

 أ لمتحو : لاق . كلذكانه وهو . ةلصاحلا نئارفلا نم لصاحلا ءالجلا کی لب « امهتاذ ثيح نم هبشلا هجو
 هل ةغالب ال نم هريغ نم تردص ولو < ةغالبلا ىف هل هللا لوسر لم نم ةرامتسالا هذه نأ ةيالق ىبأ دصق نوک

 عطنقي ناك نم دا رملا نك-او !ديعب ىدوادلا هلاقام سیل و : تلق . ةبالق ىبأ بصنمب قئاللا وه اذهو لاق . اهومتبمل

 : همالغا ىبادصلا سوأ نب دادش لوق كلذ نم بيرةو.لزهلا نم ءىش لع لمت ىلا ظافلالا بنجتبو ةرابماا ىف

 هقوس ىف ناكو دوسأ ةدعن ناك : ىباطخلا لاق . ىتاربطلاو دحا هجرخآ , هيلع تركنأف « اهب ثيعن ةرغسب انا

 تودصلا نسح ناف ءادلا ءاسنلا عمست نأ هركف ءادحلاب توصلا نسح ناك ليقو . اياطملاب قفرب نأ هرمأف « فنع

 نبا مزجو ٠ ايلا رسكللا ةعرس ىف ريداوقلاب نيف توصلا ريثأت ةعرسو نهمتارع فمض هبشف ۰ سوفنلا نم كرحب
 ىف قفرلاب ىداحلا ساف , ذئنيح قا ىتلا لبالا لع _.ركىناللا ءاسنلا نع ةيانك ر راوقلا : لاقف لوالاب لاطب

 ءاسنلا ىلع نمأ اديور تشم اذاو ٠ طوقسلا ءادنلإ ىلع نمی مل تعرسأ اذاف عرسل ىتح ليالا تحب هنال ءادحلا
 ىلع ضحلا نم ةيانکلا تدافأف « اريسكتت ءىش عرسأ ريراوقلا نأل « ةعيدبلا ةراعتسالا نم اذهو : لاق , طوقسلا

 ريغ هب هبشملا نال ةرامتما یه : ىيطلا لاقو . ءادنلاب قفرا لاق ول ةقيقحلا هدفت ملام ريسلا ف ءاسنلاب قفرلا

 هبش : لاقو ىتاثلاب یورما ديبع وبأ موجو . اهل حیشرت رسكملا ظفلو « ةيلاقم ال ةيلاح ةنيرقلاو « روكذم

 حقي نأ هب ودعم ىذلا دبشناا نيعامس نم ىش « رسكسلا املا عرسي ريداوقلاو , نيمتارع فعضا ريداوقلاب ءاسنلا
 . ايلا رسکساا عارسإ ىف ريراوقلاب نهيف توصلا ريثأت ةعرسب نيمتازع هچشف « فكلاب همأف « هنم نس ولقب

 نع ربع ولف الاو < ةیالق یآ مالک هباع لدي ىذلا وهو « ماكا قام هیشآ اذه لاف ىلاا اذه ضايع حجدو

 یهرگاب ةعرسا ر را وقلاب نیش : لاقف نرمالا « مما » ىف یطرقلا زوجو . تم هيون م رمكل اب طوقسلا

 ءىثانلا بارطضالأو ةک رجلا ةرثك نم ملأتلا وأ طوقساا ةعرسب ريسلا ثح نم نهيلع فان , نهدلجت مدعو

 یر حنو ۱۰ جده سام
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 اذه لخدأ كلالو « ىناثاا ی راخ,اا دنع حجاوا و : تلق . دیشالا عام نم ةئتفلا نماع فاع وأ < ةءرسلا نع

 ضد رها ريداوقلا ظمأ ف نكي مل لوالا یعلا دیرآ وأو € ضرراعملا باب « ىف ثيدحلا

 نیکر شلا ءاجه بيسسإب - ۱
 ا 1 ۰ , سه

 : ثلاق اهمع هللا یضر ةشئاع نع » هيبأ نع ةورع نب ماشه اربخأ ةدبع انثدح د او - ۰

 ؟ یسنپ فيكن : 6 ها لوسر لاقف . نيكرشلا ءاجه ىف نم هللا لوسر تبان نب ناسح ندا

 تا تبهذ »لو هيبأ نع دوره نب ماشه نعو .« نيحملا نم ”ةرهشلا ل 1 مهم كل مال : "ناسح لاقف

 « لب ا لوسر نع ؛حفانی ناکه ناف « بست ال : تلاقق ةشئاع دنع ناسح

 ۰ ِ سس 8 ۸ ر و

 تا باهش نبا. نع سنوي ینربغآ لاق به نب هللا دبع یلربخآ لاق خبط انشد ۰۱

 كنف را لوقیال کد اخآ نا : لوقي ما بلا رک ذي هیعَصق ىفةريرع اب معد هنأ ”هربخأ نانس لأ نب ملا

 ۱ : لاق - ةحاور نا گكاذب ىنعي -
 42 ت

 مطاس رجفلا نم فرو «قشنا اه هباتک ولتب هل :لاوسو ائيف

 مفاو لاق ام نا امف وم هب ايب وقف ؛ "یسلا "دمب یدطا انارا

 « مجاضلل نيكرشملاب تلقثتسا اذإ ٠ هشارف نع هّبَج یا تی

 ةريره ىلأ نم جرعألا و دييمس نع رها نع هد لا لاقو . یره*لا نع ليقع ”ةعبات

 نع ىخأ ىنثدح لاق لیعام انثدحو . ع “یره زا نع "بیس انربخأ نالا وبأ اشو ¬ ۲

 ۳ "ناسح م و هنأ فوء نب نهرا دبع ني هلن ىبأ نع باهش نبا نع قیتع ىأ ن دم نع "ناملس

 5 لوقي ب 1 "لور تس له "فا كنادشن ةريره 1۳ : لوقيف ةريره اأ O "یراصنالا تباث

a ۲ 
 يل 030 م

 ىنلا نأ هنع هلا ىضر ها ربا نع » تباث نب دع نع ةبمش انث"دح ٍبرح نب نایلس شو - ۲
 « كەم ”ليريجو - مهجاه : لات وأ - مهحها : ناسا لاق زا

 نأ ىلا ةمجرتلا هذم راشأو . هتيجم لقت الو ةتوده لاقب و < ىم وجا و ءاجحلا ( نیک رشملا ءاجم باب ) هلوق

 هدف ر سنآ ثا د نم نابح نإ هدو یاسالاو دود واو د_حآ جرخأ دقو < ادم نو 0 دو رعشلا شعب

 « كلذ ق هريغو كاام ی بمک ثا لح ىلا ةرا شالا شرف بقانم ف مدقتو 0 کتنا اب نيك رشا اودهاج 0

 ناو ۾ مل نول و م ىف اول و : 44 ها لودر از لاق نوک رشاا انام | + ساز 1 راع كثب درع نم قارطالو



 تيدحلا ۱۵۰ - ٩۱۵۳ ۰:۷

 مالس نبا وه ( دم انثدح ) وق : ىلاثلاو لوالا ثيدحلا : كثيداحأ ةسمخ هيف ركذر 8 ةنيدملا لمآ ءامإ هلعنا انك

 فيد بح حرش مدقتو « ناجاس نا وه ةدبعو « درفلا بدالا » ىف یراخبلا ةب حرصو نكسلا نب ىلع وبأ هبسن
 بهو نبا ىورف : هيبسو كلذ نایب ةلسرم قبرط ىف عقوو ' ناسح نذأتسا هلوقو . شرق بفانم ىف اذه ةشئاع

 لاقف , ةءامصأو ب ینلا نيك رشاا نم طهر اج » لاق نيريس نب دمع قيرط نم هفنصم ىف قازرلا دبعو هعماج ىف
 اورصني نأ قحا مهديأب اورصن نيذلا موقلا نا : لاقف ؟ موقلا ءالؤه وجون ایلع مأت الا ها لوسراي : نورجابلا
 قلاب كئثمب ىذلاو هقا لوسراپ : لاقف لبقأف ۰ ناسح ىلإ اولسراف . هقاو اندارآ : راصنالا تلاقف . مهتنسا اب
 مهنع هربخآ ركب ىبأل لاقف « شیرقب ىل لعال لاقف , اه تنأ : لاف ۰ یرصب و ءامنص نيبام ىلوقمب ىل نأ بحأ ام
 نصاخالل ىأ كناسال» هلوقو , ملم دنع وهو ةشناع ثيدح نم ال وصوم اذه ضعب مدقت دقو . ما اثم یف هل بقن و
 قو . نیجماا نم هی اماع قبال تاسلا اذإ ةرعشلاك« وجحلا هلا: كبس نم ءىش قببال ثرح موجه نم كيسن

 اوبي الثا نیکرشاا بس نع ىلا قلطم كلذ ضراعب الو ؛ نيدسلا هبس نع ابارج كرشملا بس زاوج ثيدحلا
 ىأ ةلميمو ءافب « حفاني د ىناثلا ثيدحلا ىف هلوقو . ارصتنم باجأ نم ىلع ال , ةب ةءادبلا ىلع لوح ةنال نيملسملا
 رعش ىف فر ره یا ثيدح ثل اشنا تیدحا . هنع تمفاد ىأ نالف نع تان لوقت ۰ عفادملا عناشاو ‹ ةمفادملاب مصاخمب

 اباصو نمو ليقع ةعباتم نايب اذکو « ةالصاا باتک رخاوأ ىف ليللا مايق ىف هحرش مدقت دقو ‹ ةحاور نب هفا دبع
 انسح ناك ةملاصلا لامعالاو هللا ركذ ىلع لمتشا اذإ رعشلا نأ هيف : لاطب نبا لاق . ابلصو نمو ىديبزلا ةيآدرو
 ىو . هلع ىلإ تل الا قو : هيلع ىلإ ةراش] لوالا تيبلا ىف : ىتامركسلا لاق . رمشلا نم مذلا هيف درو امف لخدي ملو
 نيرفاكملاب تلقثتسا اذإ » ثلاثلا تيبلا ىف عيمجلل عقو : ( هيبنت ) . لكم لماك وهف و هريغ هیکت ىلإ اشا
 ةيادد ىف عفو هنأ ضايع معزو . لقثلا نم فاقاو ةثلثملاب تلةثساو ,نيكرشملاب» لاقف ىنممفك-ا الإ « عجاضملا
 قيرط نم اشاورو : تاق . ىنمملاو مظنلاو ةءاوزلا ذسأق وهو : لاق ماللا ديدشت و طقف ةانثمي « تلقتسا» رذ نآ

 هاو ركب وبأ هوخآو ؛سروآ ىبأ نبا وه ( ليعامسا انئدحو ) هلوق « عبارلا ثيدحلا . ةداجلاك ىمو ةنقتم رذ أ
 ركب ىنأ نب نجرلا دبع نب دم نب هللا ديع نب دم وه قدتع ىنأ نب دو , لالب نبا وه ناملسو : ديلا دبع

 لئاوأ ىف « دجسما ف رهشلا باب ٠ ىف ةدرفم برعش ةياور تمدقآ دقو . دم هدچ ةينك قيتع وأو « قيدصلا

 انه لاقو ءتممس له هللا كدشتأ » كانم لاق هنأ الا ءدحاو اهبظفلو قیتع نبأ نبا ةياورب انه اهترقو ةالصلا
 نايب مدقت دقو . ءاوس قابلاو « ةريره ايأ اي هاب كتد كن » ییمدکلا ةياور فو « هللا كتدشن »
 لد » هلوقو « ثيدحأا حرش ىنا ةداشالاو < عمج ا هءجوناو ؛ كانه ثيدحلا اذه ىف هخيش ىف ىرهزلا لع فالتخالا

 ىف ثيدحلا اذه یزلا دعو ٠ ةهيصلا هذه ثيدحلا لمح ةيعورشم هنم دافتسإ « ممن ه هرخآ ىف لاقو ۾ تعم

 . ناسح كاسم نم نوك نأ لمتحو , ةريره ىبأ دنسم نم هئوک ىف یرص وهو ناسح دنسم نم « فارطالا »

 نع هيف لاقف ةبمش باحأ رثكأ هاور اذکه ( ناسحل لاق يق ىنلا نأ ءاربلا نع ) هلو ٠ سماخلا ثيدحلا
 ىلا | وزعم قاما .دب نم ةكسئالملا ىف اذه تدووآ دقو « افلا هجرخأ ناسح دنسم نم هلعج « نح نع ءاربلا
 تقولا نایب مدقت دقو « ناسيتلي امهو ن یاسالو ت ىذمرتلل هناف , مقرلا سابتلأ هبي نأك وبس وهو , ىذمرلا

 ةظررف ىنإ ةوزغ ىف یزاغلا ف ناس هيف كلذ عقو ىذلا
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 رعشلا ناسنالا ىلع بلاغلا نوكي نأ هرکی ام اپ - ۲
 نآرقلاو مملاو هللا رکذ نع دص یتح

 ىبلا نع أمهمع هللا "یضر رع نا نع 2 راس نع ظن انربخأ و ی نا "دیب» اشو — 6

 « رمش «ىلتع نأ نم هل ريغ میت ؟دحأ فوج «یتع 'نأل : لاق هب

 يضر ةريره يأ نع » حلاص ايأ تەم لاق شعألا ان دح ی ان ح صفح ن رع او - ٥

 6 | رمش ىلع نأ نم ريخ ؛ هرز یک اف لو قرح سم نأل : بي ذا لودر لاق لاق هيع هَل

 اذه ىف وه ( نآرقااو لملاو هللا ركذ نع هدصي ین رعشلا ناسنالا لع بااغلا نوكي نأ هركب ام باب ) هلوق
 ثردام نأ ید لد همم هريخأ ةش ال ىذلا وهو ءالتءالا ناك اذا مذلا نأ هبجوو ءركذأس اک دمع قد عباتم لا

 نبأ ثيدح نم « ارمش هلم نأ نم هل ريغ احق کدحأ فوج ءیتع نال د شو دو هيف رکذ مث . مذلا هلم ديال كلذ

 هبل هو « یر ىح و ةرب ره ىنأ كثيدح ىف یم مث کلا نع هتياور ىف رذ وآ دازو « ةر ره ی تدح نم و رگ

 ءىليصالا میضمب اینو « ىنسنلا ةياور كلذكو « انه هنع هجرخآ یذلا خیشلا نع ,درفملا بدالا» ىف ةت اث ةدا زا

 ةناوع وبآ و هجام نباو یذمرتلاو دراد وبأو له هجرخأو , تح طاقساب هر احيقد حيحصلا ةاور رئاسلو

 رم نا نع ماس نع رخآ هجو نم یا بطلا دنع عقوو «هيري ی د اهرثكأ ىف شمعألا نع قرط نم نابح نباو

 ةريره ىبأ ثيدح ىفو « هيري ىتح » ملسم دنع دعس ثيدح ىف عفو : ىذوجلا نبا لاق . اضيأ « هيرب ىّتح , ظفلب
 نم ةعامج تيأرو : لاق « عفرلاب اهفذح ىلعو بصنلاب « ةيرب و أرقي امتوبث لمف , ىتح ١» طاقساب ىراخبلا دنع
 نبا نأ ركذو . بصني ام انه سيل ذا طاغ وهو « فولاا ىلع ارج ىتح طاق-ا عم بصنلاب اهنوءرقي نيئدتبملا

 ىف عقوو « هر ىلع ءىل تب باوع) ءارجاو لعفلا نم لمفلا لدب ىلع بصثا ممنض»! هجوو . كلذ ىلع هبن باشحلا

 ريغ ضخضختب احمق هامل ىلإ هثئاع نم مدحأ فوج .یاب :o ىتاريطااو یواحاعلا داع كلام ن فوع تبدح

 نحت ايب و هظفل و بس ثيدحلا اذهل لسم داع ديم ىبأ ثيدح ىف عقوو . نسح هدو , ارعش ءىلاي نأ نم هل
 . هرکهذف «هلتع نا « ناطیشاا اوکسما : لاقف دقني رعاش انا رضرع ذا جرم اب 22 هللا لودر عم ریس

 لجد هنم لاقي ىرل' نزوب یرولا نم وه : یعصالا لات ؛ یرخآ ءاي مث ءار اهدمب فورحلا رخآ ءابلا حتفب برو
 : دیبع وبأ لاقو . كلذي هيلع وعدت « احنحنت اذا ایرو هل تلاق د دشنآ و هفرج یروب نأ وهو زومبم ريغ یروم

 وه : بلع لاتو ‹ ءارغلا لوق وهو یرفلا نزوب حتفآ هيف نيتلا نا کدو . هف وج حقا لك اب نأ ره ىرولا

 ةزومبم ةثرلا نأب بةعتو : هار بيصي ىأ « هنري ىتح و هلوق ینعم : ليقو < مسالا حافا ابو : ردصلا نوكسلاب

 برقی و « ةلبسم لمعتدقال نأ ازوپم اهلصأ نوک نم مولي الو ؛ یبتنا ی م وہف ها رب آر تلق المف هنم تياب اذا

 نأ هرهاظ لمتح ةرج ىبأ نبا لاقف « كدحأ فوج » هلوق امأو « كالملا لصح احرق تاالنما اذا ةئرلا نأ كلذ

 بطلا لهأ نال ربظالا وهو ةصاخ باقلا هب ديرب نأ لمحو « هريغو باقاا نم هيف امو هک هفوج دارملا نوكي

 ىف ام باقلا ريغ یفالخم « ةلاحمال تومي هبحاص ناف اريسب ناک ناو هنم ءیث باقلا ىلا لصو ادا حيقلا نأ نومعزي
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 « احیق » هلوفو , رهاظ وهو هريغ رعش نم هظفح ىتاعتب وأ هتشنب نم نيب رعشلا نم فوم | ءالتما ف قرفلا مدع

 هنكل « رعش لک ىف مومعلا هرهاظ « ارمش » هلوقو « مد ابطل اخمال ةدملا ةلميم اهدمب ةب اتحتلا نرکس و فاقلا حتفب

 « هيف طارفا ال امم ظعاولا رتاسو دهزلا و رکذلا ىلع لمتشا امو هلوسرو هللا حدنک اقح ادم نكي مل ام صوصخم

 هلوق ىنغم نأ مهضعب ركذ : لاطب نبا لاق « ابيرق هيلا ترشأ اک لسم دنع هيبأ نع دیرشاا نإ ورع ثيدح هديؤيو
 ثیدحلا اذه ىف ىدنع ىذلاو : ديبع وبأ لاقو . ب ىبنلا هب ىجه یذلا رمشلا ىنعي ءارعش ءلتء نأ نم هل ريخ»

 ىلع ثيدحلا هجو لمح اذا هتک ؛ ارفك ناكل تیب رطش ناک ول مب ىبنلا هب ىجه ىذلا نال « لوقلا اذه ريغ

 هلغشيف هيلع باغي ىتح رمشلا نم هبلق ءىلت؟ نأ ىدنع هبجو نکدل و « هنم ليلقلا ف صخر دق هنأ هنم بلقلا ءالتما

 . رعشلا نم اًلتع هف وج سيلف هيلع نيبل اغلا لملاو نآرقلا ناك اذا اماف هيلع بل اغلا نوکیف هللا ركذ نعو نآرقلا نع

 ىنعي : هرخآ ىف لاقر ثيدحلا ركذف السرم یبمدلا نع دام ةاور نم روکذلا ليوأتلا دبع وبأ جرخأو : تلق

 راج یبدح نم ىلعي ىبأ دنمف ؛ نيرخآ نیبجو نم الوصوم كلذ اذل عقو دقو . ب ىبنلا هب ىجه ىذلا رهشلا نم

 هجرخأو «فرعيال وار هدنس قو « « تیجه ارعش ,لتع نأ نم هل ريخ امد وأ احبق , روکذلا ثيدحلا ىف

ئاع تلاقف د لات بابلا ثيدح لثم ور ىبأ نع خاص نآ نھ ىلكسلا نبا ةياور نم ىدع ناو ىواحطلا
 مل ةش

 لاقي ىذلا وهام هخيش حلاص وأو « ثيدحلا ىهاو ىلكلا ناو : « هن تیجه ارعش .ىلتمي نأ نم : لاق امنا ظذ

 هذه تبثت لف  ناذاب هل لاقي فيغض رخآ اذه لب ؛ ةر ره ىبأ نع حيحصلا ىف هثیدح جیرفت ىلع قفتملا نامسلا 4

 یناربطلاو هدنسم ىف نايفس نب نيحلاو « ةباحصلا مجعم » ىف ىوغبلا هجرخأ ام ديبغ ىبأ ليوأت ديؤيو . ةدايزلا
 لاقف ارعاش ناكر اهريغو حتفلا یب هلا لوسر عم ديش هنأ ییلسا ريمع نب كلام ثيدح نم « طسوالا »ىف

 ىلع هدي عضوف لاق « ىسأر ىلع حسما هلا لوسراب كلق ه دازو كيدحلا رک ذف « رخشلا ىف ینتفآ هللا لوسر اب د

 دازو « ینطب و ىدبك ىلع اه"سآ مث « یمآر ىله د هل وق دعب نایفس نب نسحلا ةيا ور قو «دعب رعش تيب تلق اف ىمأر

 أمل رعشلا نم ءالتمالا داراا ناک ولف « كنلحار حدماو كناماب ببشاف ءىش هنم كبار ناف د هتباود ىف ىوغبلا

 عماج نع نآ دو ةرزغ ىف لیپسلا ركذو . هنم حابملا ىف نذإلا ىلع ةريخالا ةدايؤلا تلد لب . هنم ءىش ىن هل نذأ

 نم ىلع تركذنأو « ب ىنلا هب یجهام ىلع ثيدحلا اذه تاوأت اهنغ قا ىضر ةدئاع نأ هيف ىور هنأ بهو نا

 الف ؛ هنم فوجلا هالتما بيع الا ثيدحلا ف سيلف كلذب اذلق ناف : لیهسلا لاق « رعشلا عي ىف مومعلا ىلع هلح

 : لاقو ديبع ىبأ لاكشتسا ركذ مث . ةغللا ىف هب دابعتسالا الو .ةءاكملا ليدس ىلع ريسبلا ةباور یه ف لخدب

 ىنلا هه اومذ ىذلا مالكلا نيب و هنیب قرف الو. رفكي ال ةءاكحلا لس ىلع كلذ یورب ىذا ناف « هنم لعأ ةعئاع

 : لعأ هقاو ؛ نيلملا رجه ىف ةرفكلا راعشأ ضع هدارب | ىف قحسا نا عينص نع باوجلا وه اذه . یب

 رهثكا اك سيا رعشلا نم ريثكسلا ريغ نأ هنم مهف هنال , ةغللاب یباث ةفصلا موپفم نأ یلص ديبع فآ ليوأتب لدتساو

 اذه ىب ديبع ايأ نا لاق نم امأو . مذلا ف لدي الف هنم ليلقلا نرد ءالتمالا هيلع لد ىذلا ريثكلاب مذلا صحت

 نابما نم هفقلئام لع ةباتك ىف هلي يلا تب. رف ۸۱ هنأ ارج تل الفاز نوکر الف هداججا ىلع لب رأتلا
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 را

 سس و و و

 لع هب لدعسا : ىوونلا لاقو ۰ یوبنلا ثيدحلا ریست یف هزرح نم فرع امل هرطاخ ىف ضرم. ام ىلغ ال برملا

 (۱) « ناطشلا | و و دعس یا كردح ىف هلوقب قلعت و ٠ شحفلا نم لس ناو لق ناو اقاطم رمشلا ةهارك

 5 مومذلا نم كاذ ذأ هدشاب ىنذلا هرعش ناک وأ 2 هيلع بااغلا وه رعشلا ناک وا 6 | رفاک نوک, نآ لات> اب بجاو

 رعش اب فرا ءالتماب ةرج نآ نبا قلأو , ايف ةچ> الف ا4 مو الو لات الا املا قرطب نيع ةعقاو یبف ةلمعاب و

 رح لاک موهذم لع لك نمو الكم عجسلا نم ءالتمالا تايحتسأاو تايجاولا نم هادع اع هلغش یح مومذلا

 ضغابتاا ىلا هب ىطقتو داقتءالا ف ك وکلا ثدعحت و ىلاعت هللا نع همش و باقلا یمن ىتلا مولعلا نم كلذ ریغو

 هلو لايقالا ةياغ ف اوناك كلذب اويطرخ نيذلا نأ رهشلا مذ ف ةغلابملا هذه ةيسانم : ) هبل ( سفانتلاو

 ۱ مل هب مآ ام كلذ نم ذخأ نف ,ةيدايعو ىلا هللا ركذ للعر نآرقآ ىلع اولبقیا همه مهرج زف هن لاغتشالاو

 لعآ هاو كلإذ ىوس 1 هدنع قیام هرضب

 «"قلح «یرقع هو« كيم تب رت » هل ىلا لوف ساپ سم ۳

 ةشئاع نود و نع با مش نا نع ليقع نع ”كمللا الح 51 1 ی اشم ست ٩

 نزآتسأ ىح 4 نذآ ال مقاو ؛تلقف « "باجلا زت امدمب "ىلع ندا سيقتل ىبأ اخأ حلفأ "نإ : تلاق - 9 یو ۵ ۷ - ت 28 - 7 8 ۰. هَ
 لع لخدف . سيّقلا ىنأ اما ىننمّضرَأ نکلو « ىّ رأ وه سيل سوعقلا ىبأ اخأ ناف « للي شا لوسر

 هل ىذا لاق . هتأرما ىنْئَضرَأ نكلو ؛ یتعضرا وه سيل لجرلا نإ هللا لوسراي : تلف لر فا لوسر
 ءب رام ةعاضرلا نماوسم ر : لوقت 'ةشئاع تناك ”كلذبف 5 ورع لاق . كنیم “ترث : كمع هناف

 . سا نم
 اهمع ۵ا يضر ةشاع نع » دوسألا نع ميهاربإ نع علل ای دح ةیعش اند دح مدا شرم بس ۷ لل ا م 4 - / ما مم راق" " امت

 «یرقک : لاقف «تضاح اهنأل ةنيزح ةبيثك اهناجخ باب ىلع ةيفص یارف رفني نأ هب ئا دارأ : تلاق
 : لاق ٠ ممن : تلاق . فاوطلا ىنمي ؟ رحنلا موي تضفا تدك أ: لاق مث . انتسباط كنإ . شيرق ةفا ١ قلح 1 ةة و ۶ ۳ ۱9
 « اذإ ىرقناف

 : هب مجرت أم امف امدقم ةه اأ نيكي لح هيف ركذ 4 قاح 1 ىرقعر « كنیم تب رو ىنلا لوف باب ) 4وق

 ىف« ندا ف ءاغك ألا باب » ىف حاکنلا بانک ىف هح رش مدقت دقو « ةغاضرلا ف سیمقلا نآ ةصق ف امدح ارهدحآ

 ةيلك اهنکل و « ترقتفا تبرت لصأ : تیکسلا نبا لاق . ثيدحلا « عبرال ةأرملا کشت » ةريره ىلأ ثیدح حرش

 ضرع ذإ « جردلاب ماب ها لوسر عم رين نحن امئوب ه ديعح ىلأ نه ۲۲۵۹ مقر ( رعشلا باتك ) ملم حمس یف وه (۱)
 *ىلتء نأ نم هل ريخ « ادیق لجر فوج 'ىلتع, فال - ناطيشلا اوکسمآ » وأ - لاطیشلا اوذخ د کر ها لوسر لاقن « دشنب رعاش
 « ارش
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 نا هائمم ساحنلا لاو . ءا_أ فإااع نإ هنا و ء روكذملا لءفلا ىلع ضيرحتلا دارآ امناو ءاعدلا اهب دار الو لاقت

 ترقتفا * كتيمأ ام كتاف نا ةنأ لع ىرج لثم وه : ناسيك نبا لاتو . بازنلا الا كيدي ىف لصح مل لمفت م

 ىف لمعتست ةلك یه ليقو ٠ لعلا نم ترقلفا هانعم : ىدوادلا لاقو . رصتخاف « كتاف نا ترقتفا لاق هناکف هيلا

 امهيناث . ةريره ىنأ ثيدح ىف هنایپ مدقن امم كلذ ريغ ليقو « داجأ دقل هقا هلتاق رعاشلا اولاق اك ةا ایل دنع حدملا

 أم دعب ةأرملا تضاح اذا باب » ىف جحلا باتک ىف هحرش مدقن دقو 0 جلا ف تضاح املا ةيفص ةصق ىف امدح

 برعلا مالک ىف ةنأ « لاثمالا » ف ركذو , نیونتلاب و رصقلاب « ثيدسحلا بيرغ » ىف ديبع وبأ هطبضو « تضافأ

 . ابقلحو هللا امرقع یعلاو : اولاق ء اعم رصقلاب و دااب وه : ىلاقلا ىلع وبأ لاقو « رصقلاب نيثدلا مالک قو دملاب

 تبرت ىف مدقت ام وح لوقلا نم هیفو

 « اوز » ىف ءاجام ی اپ - ٤

 ۱ مه 6 ۰ ت ۳1 3 8

 ىلوم ارم ابأ نأ هللا ديبع نب رم ىلوم رضّلا فأ نع كالام نع ةملسم نب هللا دبع شرم - ۸

 مه فا لوسر ىلإ تبهذ » لوقت بلاط يأ تنب 'ىناه مأ مس »هنأ هربخآ بلاط فأ تنب ناه ما

 ۰ بلاط ىبأ ُتذب ,ىتاه مأ انأ تلقف هذه نم : لاقف هيلع تملسف «مرقست "نا ةمطافو لتي هتدجوف حتفلا

 : "تلف فّرصنا الف ۰ دحاو بوث ىف افستلم تانکر "ین ىلصف ماف هس نم غرف املف ٠ "یقه مأب ابحرم لاقف

 دفق: و هللا لوسر كاقف « َةريبُه نب "نالف "هنر دق الجر لناف هنأ أ نبا معز ءهللا لوسراي

 « ىَحض كاذو : یناه ما تلاق . 'ىاه مأ اي ترَجأ نم انرجا
 هللا لوسر تعم ام : دوعسم ىنال ليق » لاق ةبالق ىبأ ثيدح ىلا ريشي هنأك ( اومعز ىف هاج ام باب ) هلوق

 . اناطقنا هيف نأ الإ « تاقث هاجرو دواد وبأو دحأ هجرخأ « لجزلا ةيطم ساب : لاق ؟ اومعز ىف لوقي ب
 *قاه مآ ناف ءىأ نبا معذ» اهلوق هيفو “ناه ما ثيدح هجارخاب كيدحلا اذه فعض ىلا راشأ ىراخبلا نأكو
 . هتقيقح ىلع فقوب ال ىذلا سالا ف لاقت اهنأ معز ىف لصالاو ؛ يلب ىنلا الع ركني لو ىلع قح ىف كلذ تقلطأ

 لاقو . بذکلا هيلع نمؤي مل هتک قتقحتب ال ام ثيدحلا نم رثكأ نم نأ دوعسم ىنأ ثيدح ىنعم : لاطب نبا لاتو

 »€ كلو تر معز » ململا باتک ىف ىضاملا ةيلعث نب ماض ثيدح ىف عقو دقو « لوقلا یعع معزلا لامعتسا شک : هريغ

 « ليلخلا معذ » اهضترب ءايشأ ىف هلوق نم ةياتك ىف ةيوبيس رثك أ دقو

 « كليو » لجرلا لوق ىف ءاجام بيسساب - ۵
 ىأر ال ىنلا نأ هنع هلا ىضر سنأ نع » ةداهق نع ماه انئدح ليعامسا بنز اش — 64

 « ویو اهبكرا لاق . هن دب اهن] لاق « اهنکرا : لاق . ندب اهنإ لاق ۰ اهبكرا ! لاقق ةندب "قوسپ الجر
 "لوسر نأ هنع للا يضر ةرره ىفأ نع جرعألا نعد دانا نآ نع كلام نع ديم نب ةبيتف از - ۰
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 ةيناثلا ىف « كليو : اهبكرا : لاق . ةندب املا هللا وسر اي : لاق . امکرا : 4لاقف ةندب قوسي الجر ىأر مب للا

 « «ملاملا ىفوأ

 نع + ةبالق فأ نع بویأو . كلام نب سنأ نع "یایبلا تباث نع دا انثدح دسم شر - ۱
 لاقف , و دم ةا 4 لاقي دوسآ 4 مال "همم ناكر « رف ىف و للا لوسر ناك : لاق كلام ني سنأ

 < ريراوقلاب كديور“« ةشأ اي كبو : هب هللا لوسر هل

 بأ نع ةركب ىأ نب نمحرلا دبع نع فاخ نع بیهو انثدح ”ليعاما نب یوم اشو ۲

 (عدام نم ناك نم . ثالث ٠ كبخأ قع تمطق « تاب : لاقن عیب دنع لجر ىلع لجر یا » لاق

 « میت ناكنإ ءادحأ ملا ىلع "یکزآ الو . هبیسح "فو تالف برمحآ : لقّيلف اعل

 لس یبآ نع یرهزاا نع یعازرألا نم ديلَرا انثادح مهار) نب نجرا دبع نشو - ۳

 نم لجر - ةرصيتوملا وذ اقف « اسف موي ”تاذ سيق لإ ينل اديب : لاق ئردللا دیمس ىبأ نع + كاحضلاو

 هه برض الف ىل نا : رع لاقف ؟ لا دعا مل اذإ لردع نم كيو : لاق . لدعا هلا لوسر اي :- مک یب

 نم مهسلا قو رکن فا نم نوقارع « مهمايص عم همايصو مهنالص مم هئالص م دحأ "رقم با هل نإ ءال : لاق

 هيض ىلا "رانی ل« یش هیف جوب الف هناصر ىلإ نا "مث هی هيف جوي الف ملص ىلإ "غن « ةيمرلا
 نم قرف نيح ىلع نوج رخت ٠ مكفلاو را "قبس «'ىش هيف دوپ الف هذَفف ىلا رظني مث ' یش هيف دجوي الف
 نم هتعمل دهشأ : ديمس وبأ لاق ٠ ردردت  ةمضبلا لثموأ - ةأرلا د "لثم ه دي ىدحإ لجر مهسيأ « سال

 . ل یبلا تمن ىذلا رتمنلا ىلع هب ناف لتفا ف سولاف ۱ میت نيح ىلع م تنك ی دبشأو هلم یبلا

 بارش نا ىثدح لاق یعازرألا انربخآ هللا دبع انريخأ نسحلا وأ ,لتاقم نب دمي ازم - ۶

 هللا لوسراب : لاقف اب هللا لوسر ىنأ الجر نأ هنع لا ىضر ةريره ىبأ نع » نجرلا دبع نب يح نع
 : لاق . اهدجآ ام : لاق . ةبقر قتعأ : لاق . ناضمر ىف ىلهأ ىلع تمقو : لاق ! كبو : لاق ٠ تكل

 : لاقف « قرمب ىنأف . دجأ ام : لاق . انيكسم نيتس مطا : لاق . عيطتسأ ال : لاق . نيتباتتم نیر مش من

 . ىم وَ ةنيدلا ینط نيبام هديب یسفن ىذلاوف ؟ ىلعأ ريغ لعا « نا ةلوسراي : لافف . هب قادصتق هذخ"

 مذ : لاق ٠ هناینآ تدب ج كج ؟ىنلا كحضف

 « كو » ىرهزلا نع دفاخ نب نمحرلا دبعلاقو . "یره زا نع سوپ همی
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 نا یدح لاق ىعازوألا ورم وی انثدح يلوا انثدح نج رلا دبغ نب "ناملس نشر - ۰

 لوسا ٠ لاق ارعا "نآ ع 41 "یر "یرددتا دونم نأ نعد ىلا دن ءاطع نع یره زا باش

 : لاو ۰ معن : لاق 0 لا نم 1 له ¢ ديدش رجلا "نأو "نا كو : لاذ ۰ ةرحها ن ق'رغأ ءا

 « ائيش كلمع نم رتب نل هللا "ناف «راحبلا هارو نم لما : لاق ۰ معن : لاق ؟ امّ دص یدون لوف

 نب دن نب دقاو نع ةبمش انثدح ثرالا نب دلاخ انثدح باهولا ردبع نب ا دبع اشم - ۲

 "كش : ةبمش لاق « كو وأ - كلو : لاق هلي "ىلا نع امه ا ضر رع نا نع » فأ تمم لاق ديز

 <« ضعب "باقر ,fn ترق اراقك ىدعب اومج رت ال وه

 کو وأ 3 مليَو» هيبأ نع دن نب رم لاقو ٠ « و > ةبعش نع رضنلا لاقو

 ۳ ةيدابلا لهأ نم الجر "نأ رسأ نع » ةداتق نع "ماه انثدح ماع نب واره اشو - ۷

 فأ الإ اه تد دعأ ام : لاق ؟ اهل تدّدعأ امو كليو : لاق ؟ ةمئاق ةعاسلا ىتم « هللا لوسراب : لاقف او ىبلا

 عرف ذئموب اهحرفف ٠ معن : لاق ؟ كلاذك "نحو : انلقف ٠ تبثبحأ نم حم كنإ : لاق . هلوسرو هللا ٌةبحأ
 « ةعاسلا موقت 'ىتح مرفا هكردي نلف اذه رعأ نإ : لاقف = یفارقآ نم ناكو - ق ريغملا مالغ "رف ٠ اديدش

 ی اب "یبلا نع اسنآ تممس » ةداتق نع ةبعش هرصتخاو

 «بايلا ثيداحأ لوأ حرش دنع حلا باتک ىف ةملك-لا هذه حرش مدقن ( كليو لجرلا لوق ىف ءاج ام با, ) هلوق

 یمگ_ لمعتسل دقو «حوبق لبو : بغارلا لاقو . هلمف بطاخلا ىلع حیبقتلل ليو : ىعمسآلا نعو . اهوبرعأف

 نم دارأ ااو « ةغللاف هانعم هنأ درب ملف منی ىف داو ليو درو ام امأو . رافصتسا سیو و . محرت موو . رسحتلا
 : ىلأ یل لاق لاق نابلس نب رمتعم نع « ىسن و ثدح نم باتاك» ىفو . رانلا نم ارقم قحتسا دقف هيف كلذ هللا لاق
 نعو . ةمحر ةلكکیو و باذع ةلك ليو نأ لع ةغللا لهأ رثك أر . ةحر ةملك يو لاق نسحلا نع ىنع ىنتئدح تنأ
 البو هللا همزلأ تلق كن أك لعف رادخاب امہ صنت نأ كلو , ديزل ليوو دب زا ځو لوقت 0 دحا و یعگ امه : ید زا

 بابلا یف ثیداحالا ضءب ىف ركذ هناف « كلذ ىف ىديزبلا بهذم ىلع هنأ یضتفی یراخبلا فر.هثو : تاق . احيو وأ
 دراولا ثيدحلا فديمضأ ىلا نمز هلءاو ٠ امهف ددرتلا عقو امو طقف و ظفاب دررام امو طف ليو ظفلب دروام

 هجرخآ , لیولا نم یعزجا نکلر ؛ ةمحر ةيلك هناف خولا نم ىعرجتال » ةصق ىف اهل لاق  ینلا نأ ةشئاع نع
 تاملكسيوو و و ليو یدرادلا لاو و ۰ ه.ف تردد رخآ وهو هاو دمی ۰ قالخالا ءیواسم »ىف ىطئارخلا

 لهأ نأب نينلا نا هبقءتر ٠ نرحلا وهو یمالا نم سيو و نرحلا نم ذوخأم حيوو : لاق : مذلا دنع برملا الوقت

 ىوايلا متن ه ٠ € = م
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 ليولاب ءاعدلا نأ نم هذخأ ةنأكف نرحلا ليولا : ةفرع نبا لوف امأو « نرحلا دنع لاقت ةءكل يو اولاق ام ةفللا

e}وأ ليو ىف له هظفل ىف ذاورلا فلتخا ام ايف اذه هللا هر تارا اما ىلا ثبداحالاو . نزحلا دنع نوکب  

 ةلك امهنم الك نآ ىلع لدي اهعرحو : امهدحاب هيف مزجام امفد , خو وأ ليو لاقف ىرارلا ددرتام ايفو « عو

 لصاحلاو .رهاظب باذعلا ىلع هلح سيل و ليو: مزجلا امضعب ىف ناف . قایسلا نم هريغوأ مذلا دارملا له فرعي عجوت

 بقععم سالا نمذوخأم سو هوقو . يرخألا عضوم امهادحا لمت دقو« ركذام امپم لک ف لصالا نأ

 فال ىتاثلاو لوالا ثيدحلا : اراك تمدقت ثيداحأ ةمسن بابلا ف فنصاا رکذر . نيتملكلا فب رصت فالتخ

 وأ ةيناثلا ىف و ةريره ىبأ ةاور ىف داز : سنأ ظفل اذه . كلير اهكرا » ةئدبلا قئاسل لي لوق ف سنأو ةريره

 فالتخا نم سنأ ثيدح ىف عقو امو « جحلا بانک نم « ندبلا بركر باب » ىف هحرش مدقت دقو « ةثلاثلا ىف

 ةصق ىف سنا ثيدح كلاثلا ثيدحلا . كعو وأ كليو هل لات لهو ةءبارلا رأ ةثلاثلا ىن وأ اثالث هلوق ىف هظافلا

 كليو » هيفو « لجد ىثأد» ةرکب ىبأ ثيدح عبارلا ثيدحلا : باوآ ةعإرأ لبق ایرف هحرش مدقت دقو « ةشجا

 ةصق ىف ديعس یآ ثيدح سماخلا ثيدحلا . « حداهتاا نم هركي ام باب د ىف هحرش مدت دقو , كيخأ قذع تءطق

 تامالع ىف هحرش ضمب مدقت دقو « لدعأ مل اذإ لدمي نم كليو : لاق « لدعا هلا لوسر اب د هلوف وةرصی وخلا ىذ

 ةروسکلا ةلمباا ءاحلاب « ةقرف نيح ىلع » اذه هلوقو . نیدنرلا ةياتفسا ىف همام ی آب و ؛ یزاغلا رخاوأ قو ةوبنلا

 نبا وه دنسلا ىف روکذلا كاحضلاو . هارو ةمجعم ها « ةقرف ريخ , ینیمشکلا ةياود ىف عقوو « نونلاو
 ثيدح سداسلا ثيدحلا . نادمه ,زم نطب ىلا بوسفم ءارلا عفو ةمجعملا ن وكسور ميلا رسكب ىفرشملا ليبحرش

 ىف هلوقل انه هدروأو , مايصلا باک یف هحرش مدقت دقو ؛ ناضءر یف هناا ىلع عقر ىذلا ىف ةريره ییا
 یرهزلا یثدح لاق ىعازوألا انربخآ هلوقو . كرابلا نبا وه هقا دبع هلوفو . هنيب أس اک « كليو لاقفو هقرط ضعب

 لاق یعازوالا نع هل ةمقلع نب ةبقع ةياورل ىرهزلا نء هعمسإ مل ىعازوألا نأب قيوطلا هذه “لع نم ىلع در هيف

 نأ لمتحيف هب سأبال ةيقعو , مصالا سايعلا ىبأ ثيدح نم ىتاثلا .زج لا ىف هانبور اذکه « یرهزلا نع یغلب د

 « ةئيدملا ینط نیبام» لوقو « نیهچولا ىلع هب ثدحخل هنم هغلب ناك نأ دعب هب هئدخل ىرهرلا ىقا یعازرالا نوكي

 ةباور ىف طبض : نيتلا نبا لاق « ةنيدملا یتیحان ىأ بط ةينث# ةدحوم اهدعب نونلا نوکسو ةلمهملاو ءاطلا منعب

 لبحلا بنطاا لصأو ء افیفخت نكسنو نونلا مض لسالاو ؛ نيدمضب رذ ىبأ ةياور قو نيتحتفب نسحلا ىبأ خيشلا
 هرخآ ىف هلوقو « رقفأ » ىنيمشكلا ةاود ىف عقو « ىم جوحأ » هلوفو . ةيحانلا نم فرطلل ریعتساف ةميخلل

 ( ىرهولا نع ) ديزي نبا ىنعي ( سن هعبات ) هلو .« كلهأ همعطأ لاق مث د ىنيمشكلا ةياور ىف « هذخ لاقو م

 نع دلاخ نب ةسبنع قي رط نم قجبلا اماصو ةعباتملا هذه. « ىلهأ ىلع تءقو لاق . كحن و لاقف » هلوق ىف هدنسب نعي

 دلاخ نب نمحرلا دبع لاقو ) هلوق ؟ « كاذ امو كحيو لاقف » هتیاور ىف لاتر « همايتب ىرهزلا نع ديزي نب سنوي

 نب نمحرلا دبع ىتثد> ثنللا قيرط نم ىواحطلا هل او قیامت اذهو : كحو هلوف لدب ىمي ( كلب و ىرهزلا نع
 عب اسلا ثيدحلا . , ىلهأ ىله تعقو : لاق ؟ كليو كلام لاقف» هيف روكذملا هدنسب ىرهزلا بارش نبا نع دلاع
 (ديدش اهنأش ةرجملا نإ كعو : لاق « ةرجحلا نم ىنرخأ ) هلوق . لسم نبا وه ديلولا ةباور ىف ديم ىأ ثيدح
 اکم حتف لبق نايعالا ىلع كم لهأ ىلع ةبجاو تناك ةرجملا ناو « ةذيدملا ىلإ ةرجملا باب » ىف مدقت دقو ثيدحلا
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 ت طبس ا سو
 « حفلا دعب ةرجهال د لب هلدح حرش مدقت دقو « نطولاو لهالا ةةرافمو ةرجملا ةدش مرذع مدل ینلا ناکف
 اهعاستال ةرحبلا اهل لاقي ةيرقلاو ؛ ىرقلا ءارو نم ىأ رثكالل ةلمم مث ةدحوع « رادبلا ءادو نم د هلوقو
 كرتلا نم هيناث نوكسو هلوأ حتفب « كرنب نا » هلوقو « فيحصت وهو ميج مث ةانثع ىنيعشكلا ةياور ىف عقوو
 ثيدح نمأثلا تیدحلا . كصقني نأ ی فاكلا حتفو هارلا بصنو هيناث رسكو هلرا حتفب و « ةيلصأ فاكلاو
 وه ( رضنلا لاقو ) هلو . دمع نب دقاو هخيش ىنعي ( وه كش ةبمش لاق حير وأ مكاو لاق ) لوق « ر نبا
 دقاو وخآ وه ( دمع نب رحع لاقو ) هلوقو . كشي مل ىنعي ( و )دنسلا اذ ىنعب ( ةبعش نع ) ليمث نبا
 لثم ینعب ( کو وأ مديد ) رع نا هذج نع رمع ن هللأ دبع نإ ديز نب دم ره ( هيبأ نع ) چوق ۰ روك ذا

 قيرط تمدقت دقو « هقوف نم وأ رمع نب هللا فيع نإ ديز نب د نم هيف كدلا نأ ىلع لدف ۰ دقاو هوخآ لاق ام
 نبا نع رخآ هجو نم اذه رع ثيدح مدقن و « هنع بهو نأ قيرط نم ىزاغملا رخاوأ ىف ةلوصوم هذه رع

 هللا ءاش نا نتفلا باتک ىف هحرش ىتأيو « موق نم موق رخسيال اونمآ نيذلا اهيأ اب : هلوق باب یف الوطم رع
 « سنأ نم ههل هعایسا ةداتق نع هتيادر ىف ةبمش حرص ( سنأ نع ةداتق نع مامه ) هلوق ۰ عساتلا ثيدحلا . ىلاعت
 نم الجر ناد لسم دنع نأ نع ىرهزلا ةبادر ىف ( ةيدايلا لهآ نم الجر نأ ) هلو . اذه بقع هناي قابو

 باتک یف ةينآلا دما ىبأ نا ملا ةياور یفو ؛ هومن هدنع نا نع ةحلط نآ ن قحسا ةاود قو « بارعالا

 رع بقانم ىف تذيب دقو « دجسلا ةدس دنع لجر انیقلف دجسملا نم نيجراخ لب ىنلاو انآ امتيب و سنأ نع ماكحالا
 ىسوم وبأ هنأ معز نم ناو« یتطقرادلا دنع جرفع كلذب هثیدح نأو « دج.1ا ىف لاب ىذلا ىناكلا ةرصيوخلا وذ هنا
 نم الك ناف املاّوس فاتخا دقف , بحأ نم عم هرلا نآ وه و بارا ینعم ىف اكريشا ناو اما مر دما رذ وأ وأ

 (ةمئاق ةعاسلا ىتم) هلق ؟ ةعاسلا ىم لأس اذهو « مهب قحلي مو موقلا بح لجرلا نع لأس امنا رذ آو یموم ىنأ
 ىف اذکو؟ « ةعاسلا موقت ىتم » لسم دنع سفأ نع تباث نع ةملس نب داح ةاور قو . بصالاو عفرلا هيف زوج
 ملم دنع سلآ نع ىرهزلا نع رمعم داز ( ا تددعآ ام : لاق ؟ اف تددعا امو كليو ) لوق . تاياورلا رثكأ
 نب ملام ةاور قو «اريثك رکذب لف و لسم دنع ىرهزاا نع نايفس ةباور و « ىسفن هيلع دحأ لمع ريثك نم »

 الإ ) هلوق . ةقدص الو موع الو ةالص ريك نم تددهآ ام : لاق مث ناک.تسا لجرلا نأك-ف » ةروكذملا دما یا
 كنإ ) هلوق . اعطقنم نوكي نأو الصتم نوكي نأ لمتحب ءانثتسالا اذه : قامركلا لاق ( هلو رو هللا بحأ ینا
 حصآ فیکف ةتوافتم مهزانم نأ داريا عفدنی اذهبو « مهتمز نم ن وكن وع مهب قحام ىأ ( تيبحأ نم عم
 اولخد عيا نأ قفتا اذاف « ءايشألا عيمج ىف مزلت الوام ءىش ىف عامتجالا درجم لصحت ةيملا نا لاقيف 1 ةيعملا
 ؟ كلذك نمو :اناقف) هلو . هدعب ىذلا بابلا ق هحرش ةيقب ىنأ,و . تاجردلا تت وافت ناو . ةيعملا تقدص ةنجلا
 ىف ( اددش احرف ذئموي انحرمف ) هلوق ۰ ةترافتم ةياحصلا تاجرد نال ةيعملا هب تنذر أم ديؤي !ذه ) ممن : لاو

 لس ةلارد ىف ( ةریفذل مالغ رف) هلوق .« هنم دشآ احرف اوحرف نيملسملا رآ اف , سنأ نع یرخآ ةياور
 هلوق . قيرطلا هذه نم هلبق ام یکذب لو « مالغ رم » لاق مامه نع نافع ةباور نم هچرخآ « ةبعش نب ةديغالل د
 ىف لثلا اهیکب و فاقلا حتفب وهو » نسلا ىف لثملا نرقلا : نيتلا نبا لاق « نسلا ىف ىلثم یا ( ىنارقأ نم ناكو )
 . اهف اذه اودع مل ظافلأ الا ١ لادفأ ىلع عمم ال احح ناك اذإ هيناث نركسد هلرأ حتفب لعفو : لاق ةعاجشلا
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 ركب برت عمج بارتآلاو « ذمو ىنارتا نم مالفلا كلذو » سنآ نع لسم دنع لاله نب ديعم ةياود ىف عقوو

 نسحلا اور ىف عقوو . ردصلا عولض ىه ىلا بئارتلاب اوهش . ن ولث(1ا هو ةدحوم اهدعب ,ارلا ن وكسو ةانثملا

 نه لسم هجرخأ ام جتحاو , دم مالغلا اذه مسا لاوكعب نبا لاق « مالغ دعب ذئموي انأو » هرخآ ىف سنأ نع
 لاقي راصنالا نم مالغو ؟ ةعاسلا موقت ىتم : مب ىمبنلا لآس الجر نأ د سنأ نع تباث نع ةبلس نب دام ةباور
 ركذف - ةعاسلا نع لاس الجر ناد سنا نع نسحلا قيرط نم جرخأ مث . دعس هم ليقو : لاق . ثيدحلا « دمع هل

 هج رخأو« نسح هدنسو «ةءاحصلا ىف ,یدورابلا هجرخأ اذهو « دعس هل لاقي سود نم مالغ ىلا رظنف لاق - اثیدح

 ص م هيف لاقو سنآ نع بهو ن سيق قبرط نم هدف« نا و نو نيل نم ةالق ی قیرط نم اضيأ

 : تلق . « دعس نا هل لاقي سود نم باشل لاقف د هيف لاقف نسحلا نع دلاع نب ةرق هاورو لاق « یمودلا دعس
 ناك وأ « ددمتلا لمتحیف «ةءونش دزا نم مالغ ىلا رظن م و سنأ نع لاله نب دبعم ةءاود ىف سم دنع عقو دقو

 لاقف) هلوق . راصنالا فلاح نركب نأ لمتحیف ة.ونش دزأ نم سودو « سکلاب وأ ادم یعدبرو !دمس مالغلا مسا
 ىقو . ىلوأ یهو لسا اذكو « نلف د ىنممشكلا ةياور ىف ( ةعاسلا موقت ىتح مرا ةكردي لف اذه رخأ نا
 مل اذه ردع نل و لاله نإ دعم ةياور ىفو « مرا هکرسال نأ یسن مالفلا اذه شعب ناد ةءلس نب دامح ةياور
 ىلا لدالاب ريشأ نكل و « اذثاس ناكسا مالغلل دنسآ ولو « مرهف كاردالا دانساب املك ق رطلا ىف اذك « مرا هكردي
 ىتح هلوق لدب املا ترشآ ىتلا ىدروابلا ةياور ىف عقو ( ةعاسلا موقت ىتح ) هلوق . صخشلا دصاقلاك لجالا نأ

 لام الع ای ةسوفنم سفن نمام » ىرخأ ىق هلو . دارملا حضتب !ذهبو « فرطت نيع كنم قبيال ه ةعاسلا موقت

 کال گتیارآ و هرمع رخآ ىف هباحصال لاق هنا للعلا ىف هنايب مدقت ىذلا ثيدحلا ىف يب هلوق ريظن هذهو « ةنس

 كلذ لهأ نم ةعامج ناکو « دحأ الع مویلا وه نم ضرالا هجو ىلع قبال اهم ةئس ةئام سأر ىلع نآف « هذه
 ةئام نم نوئدحتب ايف سانلا لهوف » ىباحصلا لاق كلذلف ء ةنس ةثام دعب ىضقنت ايندلا نأ دارا نا نونظي رصعلا
 ملف , كلذک جراخلا ىف عقوو : تلق . ارصتخم ضايع كلذ ىلإ راشأ . ةنرق مارختا كاذب دارا ااو « ةنس

 9 ىلا ىأر نم رخآ ناکو « دحأ هوم ةن نم ةاس ةئام لاک ا دنع كلت هتلاقم دنع ادوجوم ناك نم یبا

 نيذلا ةعاس ةعاسلاب دارملا نأ ررق نأ دعب ليعامسالا لاقو لسم حيحص ىف تبث اک ةلئاو نب ساع ليفطلا وبأ اتوم
 رومأ ىلا مهب هئاضفال ةعاسلا مسا مهتوم موب ىلع قلطأ هنأو مهتوم دارملا نأو عَ ىبنلا دنع نيرضاح اوناک

 « ةريثكملا ثيداحالاو تای لا هيلع تلد اك ىمظملا ةعاسلا مايق تقو للعب رثأتسا هقا نأ كلذ ديؤيو ؛ ةرخآلا
 ىف لاق اک . ديدحتلا ال ةعاسلا مايق بيرقت ىف ةغلابملا « ةعاسلا موقت ىح » هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحم و : لاق

 عئاش لمع اذهو : لاق . مرا روکذلا غولب دنع موقت املأ درب لو «نينابكةعاسلاو انأ تعب و رخالا ثيدحلا
 ینعلا لصاح نوكسف , هديعبت دنعو ءىشلا بيرق: دنعو هريةحت هنعو سالا ميخفت دنع ةغلابلل لمعتسپ برم
 « قراشملا» حارش ضمب هدعبتساو «حيباصملا » حارش ضعب مزج ىناثلا لاتحالا اذهبو , ادج ابي رق موقت ةعاسلا نأ
 ارناک مجلل ء متوم كلذب ینمی , كتعاس ميقأت هلوقب مطاع نيذلا كلذ لاق لر هنأ ظوفحملا : ىدرادلا لاتو

 ىذلا ةهئاع ثيدح ىلإ راشأ هنأكو « ضيراعملاب مههلكف اوات ريف ةعاسلا ىتم ىودأ ال مهل لوقي نأ ىشخ ابا رعأ
 ناسا ثدحأ ىلإ رظنیف ؟ ةعالا ىتم ةءاسلا نع هولأ عي ىبنلا ىلع اومدق اذا بارعآلا ناكد لسم هج رخآ
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  ةياور هذه : ىبطرقلا هعبت و . ضايع لاق . fel مكيلع تماق مرحلا هکردب ىتح اذه شعب لأ لوقیف انس مهم

 مالفلا نأ دارأ يب ةنأ لمتحم : ىوونلا لوق امأو . اهريغ ىف ةلكشملا ظافل الا نم درو ام لك رسفت ةحضاو
 مزايو « ديعب ليوأت ومف  ءارجلا عقب مل كلذنكف عقب مل طرشلا نوكيف ىأ مرج الو رمعي الو رخؤيال روک ذلا

 ردقلا نأ ريخلا یضهدهم ناك ةرخالا سآ لولحو اي دلا ضارقنا لع ةءاملا لہ نا دنا لاکشالا زا رمتسآ هنم

 ناو ؛ كلذ فالخ دهاشلاو ؛ مرا غلب نأ ىلإ مالغاا كلذ رع ولام رادق كلذ نيب و مقلب ةنامز نيب ناك یذلا
 . هردما دح ال مرطا نس نأب كلذ نع لصف نآ هو, مدقألا ليوأتلا ىلا حجر صوص نەز ىلع ةعاسلا لمح

 هلصو ( ادنآ تعم ةداتق نع ةبعش هرصتخاو ) هلو . لاق اذک . افوذح ءا وجلا نوکی نأ لمت : قامركلا لافو

 « سنآ نع دمجلا ىبأ نب ملاس ةياور ىلع ه لاحا لب هظفا قسب لو « ةيمش نع رفعج نب دم ةياور نم ملسم
 یددعاام : لاۋ ؟ ةعاساا ىتم : لاق ل ینلا ىلإ ىنارعأ هاچ » هظفل و رفمچ نب دم نع هدنسم قدحأ اهقاسو

 ىراخبلا دام نکن 0 مامه ةءاورل قفاوم وهو « تيبحأ نم عم تأأ : لاق . هل وسرو هللا بح : لاق؟ ۸

 اديدش احرق ذكموب انح رفف 8 معن 5 لاق ؟ كلذك نحن و : ازاقز 00 هلوق نم ثيدحلا رخآ ىف مامه هداز ام راصتخالاب

 ۱ 3 حلا مالغ رف

 ( هللا جب فوسبناف للا ن وب مک نإ ) ىلاعت لوقا ٠ ا ىف بلا ةمالع بيسإب - 1

 لا دبع نع » لئاو ىبأ نع ناياس نع ةبعش نع رفمج نب رج ایرج دلاخ نب م شرع مس ۸

 € ًبحأ نم مم هرملا : لاق هنأ هرب بلا نع

 [ 1۱94 : ىف هفرط - ۱۱۱۸ ثيدحلا ]

 دومسم 6 نا "دبع لاق » : لاق لئاو ىبأ نع شعألا نع ريرج انث دح ديعس ن ةت شرم - ۶

 قّحلي لو اموق بحأ لجر ىف لوقن فيك « فا لوسر ای : لاقف میپ هللا لوس ىلإ لجر ءاج : هبع هللا .یضر

 « بحأ نم م. هرملا : ات هلا لوسر لاقف ؟ مهم

 : لاق 'ىموم نآ نع » لئاو فآ نع شهلا نع ناسف انئادح مین وبأ اش - ۰
 « بحأ نم مم هرلا : لاق . مه "قلی الو موق بحم ”لجرلا : قطع ىبق لبق ۰ ےس ت م لت 2

 « دیبع نب دمو ًةيواعم وبأ همبات

 سنأ نع » دسلنآ بأ نب ملام نع سا نب ورع نع ةبعش”نع یاری نادبع شرم - "1
 تودعآ ام : لاق ؟ امل ”تدّبعأ ام: لاق ؟ للا "لوسراب ةعادلا تم : تكي يتلا لأس الجر نأ كلام نبا

 ھم ر ۳ ا ج 0

 € تابحأ نم مه تن لاق : 4و. رو هلا ا یک۔او « 4۶ دص الو وٌ الو ةالص ريثك نم امل



 بدآلا باتك- پره ۸

 ءولا د ثيدح هيف رکذ ( هللا کببع ىنرعبناف هقا نوبحت متنک نآ : لاعت هلوقل هللا ف بلا ةمالع باب ) هلوق
 نيب ةبحا وأ « هق دملا ةبع وأ « دبعل هللا ةبع ةمجزنلاب دارلا نوکسب نأ لمت : ىتامركلا لاق « بحأ نم عم

 ابن ىلوالل ةمالع لوسرلا عابناو ؛ نيلوالا ةدعاسم ةآلاو « ءايرلا نم "مش اهبوشي ال يح هقا ىاذ ىف دابملا
 . دحاو ريغ هيف فقوت دقو . ةمجرتال ثيدحلا ةقباطمل ضرعتي ملو . ىس": هوبس اهنال ةيناثللو . عاينالل ةببسم

 دارملا نأو « یناهرکلا هادبآ يذلا ىناثلا لاتحالا ىلع لوحم هنأکو , هللا ذ بسا ةمالع كلذ لمج هنم لکشلا و

 ناك نو لوسرلا عابنا نأ ىلع ربخلا لدو « لوسرلا عابناب الإ لصح ال الأ ةيآلا تادف « هل دبعلا بح ةمالع

 ءافیتسا لصحم ملناو كلذ داقتعاب لضفنلا قيرط نم لص« دف هنآ هب ىمأ ام عيمج ناثتماب الا لصحم ال ةنأ لصالا
 ا١۴ ممتع نال كلذب نيلماعلا عم نوكسلاو « ةاجنلا لصأ لوصح ىف ةيفاك كلذ لمعي نم ةبح لب ؛ هاضتفع لمعلا

 « ال عبات لمعلاو لصالا ىه ةينلا ذا « هدقتعم ىلع مهب هللا باثأف بولقلا لاعأ نم ةيحناو . مهتعاط لجأل ىه

 نسملا نع متاح ىأ نا جرخأف : ألا لوزت بیس ىف فاثخا دقو . تاجردلا ق ءاوتسالا ةمعملا مزال نم یا و

 . ةيآلا هذه هللا لزنأف لمع نم (ةيدصت مهلو تل لمحي نأ هللا دارأف «هقا نوبحي مهنأ نومعزي موق ناك : لاق ىرصبلا
 دمج ريسفت قو( هؤابحأو هللا ءانبأ نحن إل دوولا لاق نيح تازن امنآ سابع نبا نع هريسفت ىف ىلكسلا ركذو

 ىو . هل ايظعتو هلل ابح حیسلا دبعن امن اولاق  نارحت ىراصن ىف تلزن : ريبؤلا نب رفعج نب دمع نع قمنا نبا
 هلوق ۰ تازنف ىنلز هيلا انبرقتل هق ابح مانصالا دمت امن اولات «٠ شیرق ىف تارن اهنأ سابع نبا نع كاحضلا ريسفت

 (لئاو ىنأ نع) هلوق . « شععالا نع ةيعش نع » ىسااءطلا دواد ىبأ ةءاود فو . شالا وه ( ناجلس نع ةيعش )

 شععالا نع ةبمش نعم قرزرم نب ورع ةياور ىف !ذكو « لئاو ابأ م شعالا نع ةيعش نعو ىساايطلا ةياود ىف

 ىبأ نبا مهنه هوبسني مو « هقا دبع نع د اولاقف ةبعش باحعأ ءاور اذکه ( هللا دبع نع ) هلوق ۰ « لئاو ابأ تعمس

 نب بهوو ىدقملا ساع وبأو می أ دنع قوزرم نب ورو ةناوع 1 دنع یما ايطلا دراد وبأو لسم دنع ىدع

 ةباورب لدعسا و « ىرعشالا یموم وبا سیف نب هللا دبع ها رادنب نع لیعاعزلا یحو < لعاسا دنع رب رچ

 ىبأ دنع ناك هنآ ىضتقي یراخبلا عینص نکل و « هديؤي ام قأيسو « اذه بقع ةينالا شعالا نع ىروثلا نایفس

 اذلو « حجري مو كلذ ىف فالتخالا نيب هنال ناحبح نيقيرطلا ناو امیج یموم ىبأ نمو دومسم نبأ نع لئاو

 دوعسم نآ دنع هل نأ كلذ دور : تل . نادم نيب رطلا نأ ةبدش ىبأ نب ناع نع هحيحص ى ةنا وع وبأ رکذ

 نب هللا دبع ىخأو انا تيتأ » لاق ديعس ىلإ نع ةيطع قب رط نم « نيبحملا باتک د یف مین وبأ جرخأ دقف ءالصأ

 رب رچ) هلو ۰ هب هلا دبع نع قورسم قيرط نم اضيأ هجرخآ و . ثيدحلا رکذف « هل ىذلا تحمس : لاقف دوعسم

 نأ ىلا ةراشا هيف ( مذاح نب ريرج هعبات - هرخآ ىف لاق مث .. دوعسم نب هللا دبع لاق لاق لئا و ىنأ نع شالا نع

 یا قبرط نم « نیبحا باتيك ىف مم وبأ اولصوف مزاح نب ريرج ةمباتم امأو مدیا دبع نبا وه لوالا اریرچ
 هرکذف : هللا دبع نع لاو قا نع شعالا تمم فأ انادح مزاح نب رب رچ نب بهو نع رهزالا نب نم رهزالا

 نم مم اباصو هذه هتمباتمو « ءازلا نوکسو فاقلا حتفب وه ( مرق نب نایاسو ) هلوق . هللا دبع بسني لو

 وبأ قاسو ۰ هلثم لاقف ةبعش ةياور ىلع ایفطعو هللا دبع نع هنع ءارلا مدقتب قیذر نب راع باوجلا ىبأ قیرط
 ةناوع وأو ) هلوق . ةلوط» « لكلا » بانك ىف بيطخلا اهتاسو : اضيأ هقا دبه بسب ملو اهظفل هسيمص ىف ةناوع
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 ۰ حاضولا وه اذه او واو , هللا ديع نع لئاو ىبأ نع شالا نع هوور ةالثلا نأ ىنعب ( شمحالا نع

 ىف بيطخلاو بوقعي ةناوع وبأ اباصو حاضولا ةناوع ىبأ ةهباتمو بوقعي هما حیحصا بحاص ةناوع وبأ امأو

 وبآ انثدح ) هل . هبسنپ لو « هلا دبع نع » اضيأ هيف لاتو هنع داح نب ی قیرط نم « لنکسلا » باتک

 ةناوع وا او ۰ معآ وبأهب حرص اذکه ( ىم وم ىبأ نع ) هلوق ۰ ىروثلا وه ( نایفس انثدح مع

 مل ثيح هللا دبع نا رادنب لوق ديؤب اذهو « هبسني مو , ها دبع نع » لاقف ىروثلا نارؤس نع ةصريق ةياور نم

 هذه ىلع كاذ ءىجم ةرثكل دومسم نبا هنأ نظ هبسن نم ناو « ىسوم وبأ ثيدحلا اذه ىف هب دارلاف بسني

 .یرعشالآ ىموم وبأ هنا حرض نم ةياورب نيبتو « ةدعاقلا نع جرخ انه هنکلو ؛ لئاو ىنأ ةياور ىف ةروصلا
 هللا دبع هنأ شحعالا نع هتباوو ىف حرص نم رأ لو ٠ یرعشالا یموم وبأ وهو سین نا هللا دعب داملا نأ

 ملم هجرخأ دقو « هنع ةييق نع ىراخيلا دنع هذه ديملا دبع ن ريرج ةباور ف عقد ام الا دوهسم نا

 نع ىلعي وبأ لاق ادکو « بسح« هللا ديع نع » لاقف ر رج نع امهالک ةبيش ىبأ نب ناو. وهار نب ق#] نع

 مك ليعاع] نب قحسإ ةياور نم ةناوع وبأو سايملا نب رفعج ةياور نم ىليعامسالا هجرخأ اذكو « ةيثيخ ىبأ

 هجرخأ اذكو « بوسن» ريغ هللا دبع نع اضيأ هتيارر نم ءاج اما هع ات ها یراغبلا رکذ نم لکو , هب ر رج نع

 نع ینعب (ديبع نب دو ةب واعم وبأ همبات) هلوق ۰ هبسنإ مو هللا دبع لاقف شمعالا نع نابيش ةياور نم ةناوع وبأ

 اذكمو « ىسوم نآ نع » هتياور ىف لاقو امہن ري نب هقا دبع نب دمع نع رلسم اماصو ةمباتملا هذهو ؛ شمعالا
 نب نسلا هجرخأ رخآ ادانسا هيف شمعالا تدجموو « شمالا نع ةسانک نب دمع قيرط نم ةناوع وبأ هجرخأ

 نع شعالا نع ثایغ نإ صفح نع نامثع نب لوس رع ىموسلا دمع نإ رفمج نع هل « کم خویش » ىف قيشد
 نب رفعج فرهأ ال ىنأ الإ 0 تافث هلاجرو : تلف « لبس هب درفت بررغ : لاقو هب نرم نب ةورع نع یهشآ

 « لپ ین ليق و ىمو» ىبأ ثيدح ف ( لجر ءاج ) هأوق ٠ ثيدح دانسإ ىف ثیدح نتم هيلع لخد هلءلو , دمي
 یوار ىسوم وبأ هنأ مجالا اذه هب رسف ام ىلوأو « لجد رم ىنلا ىنأ » دیبع نب در ةيراعم ىبأ ةباور ىف عقوو

 تلق یسوم ىبأ نع » قيقش نع ثيدحلا اذه ىف شعالا نع ةسانک نب دم ةراور نم ةناوع نأ دئمف « ثيدحلا

 مہ نآ دنع نم اهركذ مدقت ىلا رب رج نب بهو ةءاورىف عقوام هيلع رکمز نکدا و ٠ ثبدحلا رك نف هللا لور اي

 یموم وبأو « ثيذحلا « مهب قلا الو اموق بحأ ینا هقا لوسر اب : لاقف ىبارعأ ءاج لاق هللا دبع نع ه هظفل ناف

 ني ناوفص ثيدح ىف مقو دقو « ىنارعأ هنأب هیدن فصب نأ زئاج ريغن لجر ی لوقيف هسفن مهب نأ زاج نإ
 فلق » لاق شيبح ن رز نع ةلدمب نب مصاع قرط نم ةعرخ نأ هو یناسنلاو یذمرتلا هجرخأ ىذلا لاسع

 هادانف ء ریسم ىف هللا لوسز عم انک < معن : لات ؟ أيش اوا ین لس هللا لوسر نم تم له : لاسع نب ناوفصا

 ءراا تیارآ : لاق . ماه : لاتف كلذ ردق ىلع للي یبلا هباجأف « دحم ايأ : لاقف ىرررج هل توب ىنارعأ

 لاق دوعسم نا وهو هللا دبع نع قورسم قرط نم « نييحملا باتک د ف میم وأ جرخأو ثيدحلا « موقاا بح ٠

 نوكي نأ لمس ییارعالا اذمف , ثيدحلا ركذف «كيحال ىلا قحلاب كثءب ىذلاو هللا لوسر اب : لاةف یارعا یآ

 :لاق « كيحأ ىنإ هلا ل وسد اب تاق » لاق هثاد> نم ةءاوع وبأ هححصو یتاربطاا جرخا دقف ؛ ةمادق نب ناوفص وه

 نم نأیح ناو دواد ىبأو دحأو امرأ ةو ىبأ دنعا 52 د ند ريذأ لاو-ا اله عفو دقو 5 با نم عم را
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 ناف ‹ تاقث هلاجرو تبدحلا  موقا بح لجرلا هللا لوسر اب تلق : لاق رذ ىنأ نع د تءاصلا نب هلا دع قیرط

 لمعي لجزل » رذ ىبأ نع دانسالا اذهب ظوفحملا نکل : یسوم ىبأ ثيدح ىف مهلا هب رسفي نأ نكمأ اطوبضم ناك
 . ثيدح ىف ثيدح هيلع لخد هتاور ضمب لعلف « هريغو لم هجرخأ !ذک < هاء سانلا دمح و ريخلا نم لمعلا

 نإف غلبا یهو « مهب قحلی املو » ةيتالا نأيفس ةياور ىف ( مهب قحلپ مو اموف بحأ لجر ىف لوقت فيك ) هلوق
 و » لسم دنع سنأ ثيدح ىف عقوو . قاحللا دعب ولو تباث مكحلا نأ هلم ذخژیف « لب ىنا نم غلبأ املب ىننلا

 ناوفص ثيدح قرط ضعب قو « مهلمعإ لمعي نأ عيطتسي الو د لبق هيلا راشملا رذ ىبأ ثيدح ینو « مهلهعب قحلپ
 قرط میم وب أ عج دق (بحأ نم عم ءرملا) لوق . داراآ رسفب وهو « ميلمع لثع لمعي مو » میهآ ىبأ دنع لاسع نبا

 ممرثكا ةياور فو « نيرشعلا وخت هيف ةباحصلا غلب و « نيب وبحما عم نيبحلا بات ؟ , هایم ,زج ىف ثيدحلا اذه

 يآ نب ةلبج نب نامع نب هقا دبع وه ( نادبع انئدح ) هلوق . اذه بقع ىنألا سنأ ظفاب امضعب ىفو « ظفللا اذهب

 نم هاج رخاف یمن ناو ىليءامسالا ىلع هجرخم قاضو , ةبمش نع ثردحلا اذه ةيا ور درفت هابأ نإ لاقيو « داور

 ق ميل وبأ هجرخأ ةبعش نم ىرخأ ةياور نم یل مقوو« نادبع نع د>او نع ملم هجرخأو هنه یراخبلا قيرط
 ۰ ماکح الا بانک یف قاس ۴ دملا یا نإ ماس نع دوصتم هاور .ةو ه.ذع بهأو ن عدیمسلا قبرط نم نیما

 ىذلا بابلا ىف هتیمست ىف لوقلا مدقن (الجر نآز هلوق . هب رذنساو ماس نع شمعألا ةياور نم ةناوع وأ هجوخأو
 اب ١ هلوأ ف روصنم نم رب رج ةياور ىف عقوو ‹ سنأ نع تاياورلا يك أ ىف اذکه ( ةءاسلا ینم ) هلوق . هلبق

 ةياور فو ؟ «ةعاسلا ىتم هقأ لوس اب : لاقف دجسلا ةدس دنع لجر انيقلف دجسلا نم نيج راع عل هقا لوسدو انأ

 قبرط نم هلو « معأ وب أ هجرخآ « ىبارعأ هل ضرعتف مل هنا لوسر جرخ , سأأ ند ىرهزلا نع قرلا حيلملا ىبأ

 ءاج , کا نع دیح نع ةرض ىنأ ةياور نمو « بط مب ىنلار لجر لخد د سنأ نع رمت فأ نع كيرش
 نآب اهنيب عميو ؟ ,ةعاسلا نع لئاسلا نيا : لاق مث ء ىلص مث هالصا ىلا يا ىللا مام ؟ ةعاسلا ىتم : لاقف لجر

 وأ « لاوس ركذتف هآر دجسملا نم جرخو ةالصلا نم فرصلا الف ۰ ذثنبح هبي لف بطخم كي ناو هلأس

 بواسأ لئاسلا حس كل : ىتامركلا لاق ؟ ( اهل یددعآ ام ) هلوق ۰ دئنبح هباجأف لاؤسلا ىف ىبارعالا هدو

 ىبأ نب مالس داز ( تببحا نم عم تنأ ) هلوق ۰ مثأ وه وأ هم امم بلطيام ريغب لئاسلا قلت وهو « ميكملا
 ةرق قيرط نم هلثم هلو « مع وبأ هجرخأ « تبسقحا ام كلو « تببحأ نم عم كنا ١ سنأ نع تب اث نم ءايبصلا

 ام هلو ء بحأ نم عم ءرملا» سأأ نع نسحلا نع ثعشأ قيرط نم اضيأ جرخأو « سا نع نسحلا نع دلاخ نبا

 «تبسقحا ام هللا ىلعو  تبستک | ام كيلعو « تببحا نم عم عننآ و هقا دبع نع قورسم قيرط نمو « بسقكا

 ألا : لج رق لجرلا ولون اپ - ۷
 امېل ۸1 يضر سابع نا 00 ءاج ر ايأ تب ردز ی ۳۲ ان دح ردیا ولا اش بس ۷۴

 اا : لاق . ألا : لاق ؟ وه اف « ًاًثيبَع كال تأبخ دق : دلاص نال قلم فا لوس ر لاق
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 لا دبع نا » هللا دبع نب ملا ىف ريخأ لاق یره زا نع بیمش انريخأ نابلا وبأ شو ۳



 هكا 1۱۷۷-٩۱۷۵ فبدلا

 ایح « داّيص نا لبق , هباحصأ نم طهر ىف يي لا لوسر عم قاطنا باطلا نب "رم نأ ب خا رع

 بآرض یح يو لف - محلا ذئموي دايص نا "براق دقو ۳" "قدم ىنب مطأ ىف و نافخلا مه بسی و

 : نیمالا لو كنأ " دهشأ : لاقف هباإ دف ؟ هللا ”لوسر ىنأ دهشنآ : لاق مث هديب ر ېظ الكي نا ”لوسر

 : دايص نبال لاق من . رو هللاب ؛تنمآ : لاق , اب نل هتضرف ؟ هللا لوسر ىأ دبشتأ : دایص نیا لاق من

 : ب هللا لوسد لاق . مألا كيلع طاح : اج هللا لوسر لاق . بذاكو ”قداص ىنبتأي : لاق ؟ یرت اذام

 ىل ”نَدأتَأ « هللا لوسراپ : رص لاق . كردق وسن نلف « أسغا : لا. “خلا وه : لاق . اثیبخ كل تأبخ ینا

 « هت ىف تا "ریخت الف وه نكي | ناو « هيلع طاسن ال وه "نكي نإ هيي هلل لوسر لاق ؟ هفته ب رضا هيف

 بک نب أو ل هللا لوسر كلذ دعب قلطنا : لوقي رم نب هللا دبع تمیسف » ملاس كلا - 4

 قت كم هللا لوسر "قفط قلب لا لوسر "لخد اذإ ىح «دايص نبا اهبف ىلا لخنلا نامو ىراصنألا

 ىف هشارف ل مجطضُم دايص ناو ¢ هار نأ لبق ايش دايص نبأ نم میسپ نأ لع وهو لخدلا عوذجم

 دايص نال تلاقف « لغتلا عوذج قب وهو ب "یبلا دايص نبا مآ تأرف - ةنؤمز ا ةمص ر اف 4 ةفيطق

 < نيب هك رت ول : لا "لودر لاق . دایص نا ىهانتف . دم اذه هسا وهو  فاص یا

 کد مث هما وه ا٤ هللا ىلع یئان سانلا ىف زاگب ها لرتت ماق : هللا "دبع لاو » ملام لاق - ۱۱۷

 لوقأس ىتكلو « هموق حون هرذنأ دقاو « هموق ءرذنأ دقو الإ "ین نمامو «م وکارثنأ ین : لاقف لاجدلا

 « روعأب سیل ها نأو روع هنأ نوت : هموقل_ ”ىبن لة مل الوأ هيف كل

 نيدعبم نیئساخ « هب دءب باکلا تأسخ : هلا دبع وبآ لاو

 دامباو باک رجز أسخا : لاطب نبا لاق « باب# رخآ ىف هنايب ىتأيس ( ًاسخا لجرل لجرلا لوق باب ) هلوق
 ثيدح هيف ركذ . هللا طخسب ام هل ىغبفي الام لعف وأ لاق نم لك ىف برعلا اهتامغتساو , ةملكلا هذه لصا اذه « 4
 « أسخا : لاق . خالا : لاق ؟ وه اف : لاق « اًمبخ كل تأیخ دق : دايص نبال كلي هللا لور لاق و لاق سابع نبا

 ركذف دام نبأ لبق باعا نم طهد قوا لوسر عم رمح قلفا لاق رمع نب هللا دبع ةياور نم هجرخأو

 ةياورلا هذه ىف هلوقو . رانج لا باتک رخ اوا ىف الوطد قبس دقو « كردق ودعت ناف أسخا , هيفو الوطم ثيدحلا

 هب ودب هملع ضيق یا ةلبلا داصل اب با رصلاو طاغ وهو ةمجعم ا دال اب انه عقو : ىباطحلا لاق « لس ىلا هضرف و

 وهف ءیثلا ضر لاقي  سسکستف عقو ىح همأد هانمف ةمجعملاب هاور نم : لاطب نبا لاتو « ضمب ىلا هضمب مضي

 ىف اذه تبث ( نب دعم نيساع « ةتدعب بلكلا تأسخ : هللا دبع وبأ لات ) هلوق ٠ ركنا اذا ضو رمو ضضر

 : لاق « نب دعج» نيصاق ىأ € نیتساع ةدرق اونوك ل ىلاعت هلوق ىف لاق ةديبع ینآ لوق وهو «هدحو لمتسملا ةياور

 يراق حف ۰ ۱۰ جالا حم



  پمالا باتک - ۷۸ ۵

 ادعبم ىأ ( اتساع رممبلا كيلا باقني ) ىلامت هلوق ىف لاقو . ىدعتي الو ىدعتي ىنعي , وه ًاسخو « ىنع ةتأسخ
 نبا لاتو . رجزناف هب انیهتسم ةترجز ىأ اس باكلا تأسخو < ةنابم نغ ضيقنا رصبلا أسخ : بغارلا لاقو

 اور ىف أسخا رخآ ىف ةرءملا تقبلو . ادورطم !رغاص تكسا هانعم : ۾ اسا و بابلا ثبدح ىف هلوق ىف نيتلا

 فيفخت وهو « سخا » ظفلب ىرخأ یف تاذحو

 ىنباب اب: ةمطافا عقيب يبلا لاق ةشئاع تلاقو « "برم » :لجرلا لوق صا - ۸
 "اه مأب حص : لاقف 2 هالا "تق : 'ىاه أ تلاقو

 تا نع » ةرمج ىلأ نع ۰ ایت وبأ ادح ثراولا 27 . انثالح رف ù "نارع اش - ۹

 ريغ اوءاج نذلا نواب مح ص + لاق قو ' ىنلا ىلع سيقلا دبع ةدفو مدق ال : لاق امهنع هلا ىضر سابع

 الإ كيلإ "لصا ال ناو رض كتيبو افنيبو ؛ e هلا لوسراي : "یاد الو ابا ۳۹

 اومیفا: ميدأو ميرأ : لاقف .انءادو نم هب وعدنو « ةنجلا هب لعد لس سأب انف  ماركلا رهشلا ىف
 « ناو مایا ىف اوبرشت الو . مننفأم "سم اوطعأو « ناضمر اوموصو « خاص لا اور « ةالصلا

 6 تشرلاو ¢ ريفتلاو

 :یمعصالا لاق ء ابحر عقلي ینلا لوق باب » ىلمتسملا ةاور ینو ‹ رثكالل اذك (ابحرم ىلجرلا لوق باب ) هلو

  ةعسلا و بحرلاب ءاعدلا ینعم هيفو ٠ ردصلا ىلع بصن : هارفلا لاقو . ةعسو ابحر تيقا « ابحرم » هلوق ىنعم

 اذه ( ینباب ابحرم : ةمطافل مهب ىنلا لاق ةشئاع تلاقو ) هلوق . اقیض ال ةمس تیقل ىأ هب لوعفم وه ليقو

 « ثب دلا « ىثمت ةمطاف تابقأ » تأاق ةشئاع نع قورسع ةءاور نم ةوهنلا تامالع ىف ال وهوه مدقت ثيدح نم فرط

 ( ءىفاه مأب ابحرم لاقف رقاب ىلا تشج *ىناه مآ تلاقو ! هلق كانه هحرش مدقت دقو « قلعلا ردقلا هفو
 ”ىلاه مأ نع ليقع ىلوم ةرم ىفأ ةياور نم ةالصلا لئاوأق ام : عضاوم یف الو صوم مدقت تب دح نم فرط اذه

 « دفولاپ ابحر » تلي هلوف هيفو سيق دبع دفو ىف سابع نبا ثيدح ركذ مث . كلذ ديغو لرب ىلا لاستغا هيفو

 ةيناقوفلا ةاثملاب حايتلا ىلأ قيرط نم ائه هجرخأو ء فوتسم ةبرشالا باک قو ناعالا باتک ق هحرش مدقت دقو

 ظافلأ هئتم قايس ىف عقور « ءارلاو مجاب ةرج ىلأ نع دوم نب ديزب هاو ةلمهم هرخآ و ةي ادحتلا دیدشآ و ةحوتفملا

 ةاكرلا ارت آو ةالصلا اوميفأو ‹ عبرأو عبرآ » هلوف اهنمو « اوهاج نيذلا دفولاب ابحمو هلوق اهن « هريغ ةياور ىف تسيل

 هلعج اهنمو . هريغ ةاور ىف اك برا نع او عبراب کسآ ىنعملاو . ثيدحلاءاوبرشت الو متمنغ ام سم اوطعأو

 بای اذه ىف مصاع ىنأ نبا جرخأ دقو . حبرألا ىلع ةدئاز ىه تاياورلا رئاس فو « عبرألا ةلمج نم سخلا ءاطعأ

 جرخأو کالا هححصو ىتاسنلا دنع وهو« الهأو ابحر : ق ىنلا هل لاق ةمطاف بامخ امل ايلع نأ » ةديرب ثيدح

 ىذمرتلا دنع وهو « بیطلا بيطلاب ابحرم : لاقف میم ینلا ىنع رساي نب راع نذأتسا » ىلع ثيدح نم اضيأ هيف
 ثيداحأ هيف یتسا نباو مساع نآ نبا جرخأ و: ان ناب نبأ هحمصو «درغملا بدالا » ف فنصلا و هجام ناو

 هذه ريغ یرخآ



 ثيدحلا ۱۷۷ - ٩۱۸۰ ۳
 و سن ۶ ١

 مهمابأب “سانا یعدب ام یاب س

 يللا نع امنع هللا یفر رع نبا نع» عفان نع هللا دیبع نع ې انثدح دسم اشو - ۷

 « الف نبا نالف ةر دغ مذه : لاقي ةمايقلا موب داول هل مك رب رداغلا "نإ : لاق عقب

 للا لوسر "نأ رمع نبا نع » راني د نب هللا دبع نع كلام نع ًاملسم نب هلا دبع ازم - ۷۸

 « نالف نبا نالف ةردغ هذه : لاقيف « ةمايقلا موب الاول 4 بصنی رداغلا "نا : لاق وَ

 هلوأ ىف داز « ساناا یعد له » ظفلب لاطب نا هركذو « شک الل اذك ( مچاب اب سانلا یعد ام باب ) هلوق

 نكي م ۱ 4:۶ فئصاا یفتسا و , مسالا ليوح باب 1 ف هيلع هينأس ءادردلا مال ثا دح كلذ ف درو دقو « له

 نوضتف « تالف نا نالا ةردغو هءف هلوقل هاو 4 عفری رداغلا ف رع نا كثر دح وهو بابلا ثيدحي هطرش ىلع

 لدي «بصني » لوالا ةاورلا ىف یممدکسلا ةياور ىف عقوو . مظعألا فقوملا ىف هيبأ ىلا بسني هنأ ثيدحلا

 اذه ىف : لاطب نبا لاقو . كلذ رابهظإ ضرغلا نال ىنعب < دحاو ىنعمب انه بصنلاو عفرلا . ىنامركسلا لاق « عفو »

 مهئابآ ىلع ارتس مهتابمأب الا ةماقلا مو ثرعدي ال مآ معز نم لوقل در كثيدحلا
 هچ رخآ كثددح وه : تلق .

 هدروأ . ركنم : لاقو هلثم سنا تیدح نم یدع نبأ جرخاو , ادج فیعض هدنسو سايع نا ثيدح نم فاربطلا

 قو . ديلا ىف غلبأو فیرعتا ىف دشآ ءابالاب هاعدلاو . لاطب نبا لات . یربطا مهازيا نب قحسإ ةجرت ىف
 ىلع 1 اینها ف هيأ بسلر ناک نم ىلع ءابآلا لح یه اذهو : تاق . روءالا رها وب حملا زاوج ثب دما

 لیلا یف هموع لع زدمااو : ةرج ىبأ نا لاقو ۰ حرش نم همالك رظاإو « دمتعاا وهو مالا سفن ف وهام

 هلوق هد ویو « امحاص ام فرعي ةمالع اهرابظا ها ديرب ىلا بونذلا نم بذ لك بحاصل نأ و. ريقحلاو

 دحاولا صخشال نوكي اذه لمف « ءاول ةردغ لكل نأ ثيدحلا رهاظو : لاق ( مهاجسب نومرجلا فرعي ) ىلاعت

 نم ردغلا ناک دن ¢ بنذلا دطب الاغ عشت هب وةلا نأ ءاولاا بصن £ ةكملاو : لاق . دا رد د دا ةيولأ هدع

 برعلا دنع ءایشالا رپشآ ءاوللا بصن و « ةرپشلاب هب وقع نوکف نأ بسان ةيفخلا رومالا

 « یف تبع » لقیال بسا - ۱ ٠

"IVAرع اش د  ùیپبلا نع اع هللا ىر هم اع نعد أ نع ماشه نع ”نايفس الح فو  

 « ىسفن تس "لقيا نکلو ىست تشب ک ادحأ ناوقیال : لاف ب

 ميبأ نع لمس نب ةمامأ فأ نع» یرهزلا نع سنوي نع هقا دبع انربخأ ناد ازم - ۸۰۰

 ليقع" هعبات . « ىسفن تسقآ لقيل نكسلو « ىدفن تاب م دحآ ناوة ال : لاق لب ىلا نع

 حب لاقيو « ةأنثم مث ةثلثم اه دعب ةدح ولا مضو ةمجحملا ءاخلا حب ( یمن تشیخ لقي ال باب ( هإوق

 ىف حيبقلاو ‹ لاقأا ىف بذکلاو . داقتعالا ىف لطايلا لو قاط, فیفا : بغارلا لاق ٠ بودأ ماد ةدحواا



Eبدآلا باتک - بو ۱  

 مكدحأ ناوقب ال , ظفلب ةئاع ثيدح دررا . ةيلعفلاو ةيلوقلا ةمومذملا تافصلاو مارحلا ىلع و : تلق . لاعفلا

 : ديبع ىبآل امین ىباطحلا لاق . ءاوس هلثم فينح نإ لبس ثيدحو ‹ « ین تسفل لقيا نكلو ؛ ىسفن تبخ

 هتف نم ناكو : كلذ نم ةملاسلا ةظفللا راتخاف فسا مما كلذ نم 2س هرک او . دحاو ینم# تئيخو تسشل

 ینعم ىلا اضيأ مجرب وهو ام مث ةمجعم نيغب تشغ تسقا ینعع . هريغ لاقو . نسحاب حيبقلا مسالا ليدبت

 ىلع سل و بدالا ینعم ىلع وه : لاطب نبا لاقو : ةءدلا ىلا هب تلام لبقو : اهقاخ ءاس هانعم : لیقو < تح

 نآرقلا قطن و . سفالا ثيبخ حیصیف هسار ةيفاق ىلع ناط,هلا دقعي ىذلا ىف ةالصا ىف مدقن دقو . باحيالا لیبس

 لد ام كلذ اني الف ٠ منا ضرمم ىف الإ كلذ درب مل نکا : تلق ۰ ( ةثيبخ ةلك لثمو إل ىلاعت لاقف ةظفللا هذهب

 ربخأ هل ىلا نأ قرفلا : لاقف ضايع !ذهل قبس دقو . كلذي هسفن ناسنالا فصو ةهارك نم بايلا ثيدح هيلع

 ؛ بدنا كلذ نع یا : ةرج ىنأ نبا لاقو . هيلع ظا! كلذ قالطا متم لف لاحلا مومذم صخش ةفص نع

 نم ذخؤيو : لاق . ىلوالا كرت نكللو « فك هانم» ىدؤب امب ربه ناف : اضيأ بدن « تسقل , هلوقب سالاو

 ىنمملا ناك ناو سقللاو ثيخلاو « هيف حبق الأن ىلا لودملاو . ءامسالاو ةحيبقلا ظافلالا ةبن اج بابحتسا ثيدحلا

 التهاب صّخ هاف سقلا فالخ « دارملا ىلع ةدئار ارومآ عمگ و حق تا ظفل نکل امهنم لكب ىدأَت دارملا

 رشلا عفديو ؛ ام ةبسنپ ولو هفن ىلا ريخلا فیض و « نسل لأفلاب ىح ريالا بلظي .راا نأ هفو لاق . ةدعلا

 نأ اذهب قحتلي و : لاق . ةكرتشملا ظافلالا ىف یتح رشلا لا نيبو هنيب ةلصولا عطقيو ۰ نك٠أ امهم هسفن نع

 . نيئيبخلاب ایةحلسف نيبمطاا نم هسفن جرخ الو, فرمض لوقي لب بیطب تسا لوي ال هلاح نع لس اذا فيعضأأ

 ىرهزلا نع فيذي نب سنوي نع ديعس نب بييش قبرط نم لهس ثيدح « جرختسلا د ىف مي وبآ جرخأ : هيبنت

 . سنوي حيحصلاو : ةبقع نب ىسوم وه : لاقو یسوم نع كرابلا نا نع نادبع نع ىراخبلا هجرخأ : لاق مث

 همبات ) هلوق ٠ سنا ةارر ىف اذكو سن وب نع الإ رذ ىبأ ةياور نم ةدمتملا لوصالا ق هيلع فذآ ۸ : تلق

 ليقع نع دیزب نب عفان قيوط نم ىناربطلا اباصو ةعباتأاا هذمو  نتااو روکذلا هدنسب یرهزلا نع یم: ( ليقع

 نيقابلاو قسنلا تتبث و « رذ ىبأ ةياور نم تطقسو

 رها اوبستال اپ - ۱

 لاق » لاف َةَلَس وأ فّريخأ بابش نبا نع سنو: نع ثلا انثدح ريكسب نب ىح شرم - ۸۱

 ید ؛ "هدا انأو ًرهدللا مد ونب 1 : ا لاق ت4 هلل لرز لاق هنع هلا "یر ةريره وبأ

 ۱ « راپنلاو لیلا

 نع» ةا لأ نع "ىرهزلا نع رم انثد- 'ىلعألا دبع اند .دیلا نب شاب از = ۲

 « رهدلا وه لا ناف « رهدلا ةبيخ اولوقت الو « م'ركسلل ساما او ةا : لاق ب ینا نع ةربره ىفأ

 ١ [ ۱۱۸۳ ىف هفرط - 7۱۸۲ ثيدحلا ]

 یآ نع ناريس نب دم نع نادح نب ماده ثردح نم لسم هجرخأ طظفللا اذ ( رهدلا اوبست ال باب ) هلوق



 هكو 1۱۸۲ - 1۱۸۱ كيدحلا

 اذکه ىنايجلا ىلع وبأ لاق ( باپش نبا نع سنوي نع ثيللا ) لوق . « رهدلا وه هللا ناف » هدمب و , هركذف ةريره

 « ىلهذلل تایرهرلا : ىف عقو اذکمو « باهش نبا نع ليقع نع ثيللا » هيف لاقف نكسلا نب ىلع ىنآل الإ عيمجلا

 ظوفحم ثيدحلا ىتايجلا ىلع وبأ لاق « رهدلا مدآ نبا بسب ال » هظفل نكسلو ؛ ثيللا نع اص ىبأ نع هتياور نم

 هجرخأ دقو « نيخيش نه ثرللا دنع ثبدحلا تأق . هنع بهو نبا قب رط نم لسم هچرخا باهش نبأ نع سن ومل

 . « هب سن وب ىتثدح ثيللا انئدح الاق ریکب نباو حلاس وبآ انثدح و لاف هقي رط نم معن وبأو نايف نب بوقعي

 « ىرهرلا نع ديزي نب سن و ةءاور هذه ( داجلاو ليلا یدیب « رهدلا اناو : رهدلا مدآ ونب بسي هللا لاف ) هلوق

 قأيو « مركسلا بنعلا اومسنال » هلوأو « رهدلا وه هنا ناف « رهدلا ةبيخاي اولوقت الو» ظفلب اهدمب رمعم ةياودو
 هنع رمعم نع ىلعألا دبع نب یلعالا دبع لاقف یرهزلا خيش ىف رمعم ىلع فلتحا دقو « هدعب یذلا بابلا ىف هحرش
 ىنيذؤي هللا لاق و هظفا و ةرب ره ىبأ نع بیسلا نب ديعس نه ىرهرلا نع رمعم نع قازرلا دبع لاقو , ةملس نآ نع

 هجرخأ ديعس نع یرهزلا نع ةئيبع نب نايفس لاق اذكهو « لس هجرخأ ثيدحلا , رهدلا ةبيخاي لوقي مدآ نبا
 ىف ىضم دقو « راجااو ليلا بلقأ الا یدیپ <« رهدلا انأو رهدلا بسپ مدآ نبا ىتذؤي » هظفل و هلع دجحا

 نبا لاق . ةئيبع نب نایفس ةياور نم هریغو لسم هجرخآ اذکهو ؛ ديحوتلا ف ىتأيسو , هجولا اذه نم ريسفتلا
 نكل « طوف امهالک یئاسنلا لاق دق تاق ناحیح اميج بيس 1أ نب ديعس نعو ةءلس ىنأ نع یرهزاا نائيدحلا ربا دبع

 نع ه لاقف هقيرط نم اضيأ لسم هجرخأ رخآ دانسا رمعم نع هيف قازرلا دبعاو تلق امهرپشآ ةلس ىبأ كيدح
 کدحا نلوقي الو ؛ رهدلا وه هللا ناف « رهدلا كدحأ بسي ال , ظفاب « ةريره ىبأ نع نيريس نب دمع نع بوبأ
 ین :رهدلا ةبيخ اب مدآ نبا لقي الم ظفلب ةريره ىبأ نع مامه ةياور نم ديحأ هجرخأو ؛ ثيدحلا « مركلا بنعلا
 نع جرعالا نع دانزلا ىنأ نع « ًاطولا » ىف كلام هج رخأو « امهتضبق تنش اذاف ۰ راهناو لبللا لسرأ : رهدلا انآ

 يحم نب يحي ةباور ىف عفو نکسل ۰ رمعم نع لعالا دبع ةياور لثم قابلاو « كدحأ نلوقي ال » ظفلب ةريره يأ
 ثيدحلا ةاور عيمجو « كلام نم ةاورلا عيمج فلاخ ربلا دبع نبا لاق , هللا وه رهدلا ناف » هرخآ ىف كلام نع یی

 رهدلا اوب-آ ال ١ ظفلب ةريره یآ نع رخآ هجو نم دمحأ هجرخأو « رهدلا وه هقا ناف . اولا عيمجلا ناف ؛ اقلطم

 الو ) هلوق ٠ حیح هدنسو « كولم دعب كول قآر « اهيابأو اهددجأ ىل ىلايقاو مايالا « رهدلا انأ : لاق هللا نآف

 حتفب ةبيخلا « ره ال ةييخاو د ىراخبلا ريغ فو « رهدلا ةبيخ اي » ىنسنللو ٠ رثكالا اذك ( رهدلا ةبخ اولوقت

 هنع ردصي ال رهدلا دقف هنأك , ةيدنلا ىلع بصنلاب یهو . نامرحلا ةدحوم اهدمب ةيناتحتلا ناكسإو ةمجمملا ءاخلا

 هللا طحق مهلوةكوهو ةبيخلاب رهدلا ىلع ءاعد وه : ىدوادلا لاقو . هنم امجوتم وأ هيلع امجفتم هبدنف ههركي ام
 نب ءالعلا ةياور ىف عقوو . مومذم لکا لاقت .تراص مث اهلصا اذه ةملك یهو : طحقلاب ضرالا ىلع نوعدب اهءون

 دقتعا نم نأ رهدلا بس نع ىهنلا ىنعمو « هرهداو هرهداو » ظفلب لسم دنع ةريره ىبأ نع هيب أ نع نمحرلا دبع
 مدقت دقو ٠ هللا ىلا بسلا عج مكب كلذ :لزنآ نم متیهس اذان . لعافلا وه هقا ناف ًاطخا هبسف هوركسلا ,لعافلا هنأ

 هللا نأ » هلوقب دارملا نا اهدحأ : هجوأ ةثالث هليوأت ىف لبق ام لصحمر . ةيئاجلا ةروس ريسفت ىف ثيدحلا حرش
 «"رهداا بلقم ريدقتلا اما ات . رهدلا بحاص ىأ فاضم فذح ىلع هنأ اونا . رومالا ربدملا ىأ « رهدلا وه

 ىديب » ظفلب ةريره ىبأ نع حلا ىبأ نع سا نب ديز ةياور ىف عقور « راهنلاو لیلا یدیب , هلوقب هبقع كلداو
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 رهدلا ىلا لامفالا نم اتیش بس نم : نوققحلا لاق و . دحأ هجرخأ كوللاب بهذأو هيلبأو هددجأ راهنلار لیلا

 لهأي هچشل كلذ هل هركي هنکل ۰ رفاكب سيلف الذل دقتعم ريغ هناا لع ظفللا اذه ىرج نمو « رفك ةقيقح

 ال نم ضءب معز : ضايع لافو « اذكب انراعم :محلوف ىف ىضاملا ليصفتلا رحت رهو « قالطالا ىف رفكلا

 ىف هقا تالومفم دمآ ةنأب مهضعب هفرعو , ايندلا نامز ةدم رمدلا ناف طاغ وهو , هللا ءامسأ نم رهدلا نأ هل قرقحت

 ال نم ىلع هب اوجتحاو ثيدحلا اذه رهاظب ةلطعملاو ةبرهدلا نم ةلبجلا كمت دقو « توما لق امل هلق وأ ايندلا

 درلا ىف نکو « هاوس عئاصالو مدنع ءىشالو ملاملا دمأو كلفاا تاكرح مدنع رهدلا ن < للعلا ىف هل خوسر

 اولع مطوف نع هقا ىلاعت ؟ هسفن ءىثلا باقي فيكمف « هراهتو هليل بلقآ رهدلا انأ » ثيدحلا ةيقب ق هلوق مهلع
 راونلا و ليللا سفن بس نف « ابعن امص بس دقف ةعنضاا بس نم نأ ین ال : ةرمج یآي رر وبأ خيشلا لاقو ارييك

 وهو ؛ سانلا نم عقب ام بلغآ وه كاذو « ثداوحلا نم امهف ىرح ام برس نمو « ىنعم یر میظع سم ىلع مدنآ

 ىر ام اهنف ثداوحلا امأو « كلذ ىف امش بنذ ال : لاق هناکف : ريثأتلا امهنع فن ثيح ثيدحلا قايس هيطعي ىلا
 « هريدقتب هن وكل ىلاعت هللا ىلا فاضيو « ةن ىلع ىرج ىذلا ىلا ةفل و عرش فاضي اذن فلكم لا لقادلا ةطاسوب

 ةطاسو ريغب ىرحب ام اهنمو . هللا قاخ ءادتبالا ىف یهو « ماكحالا اماع تبتر اذطو « مه. اسك أ نم دايعلا لاعفاف

 اذه ىف یعلا وهو « اطرشاالر القع الو ةغل ال ريثأت الو لمف راهناو لیلا سیا و « رداقلا ةردق ىلا بوسنم وبف

 ىلع ىلعالاب هيبنت رهدلا بس نع یمها نأب راشأ مث . لقاعلا ريغ ناويملا نم یرج اد كلذب قحتلبو . ثيدحلا
 0 ىبتا لما هللاو « ةدحاو ةلعلا نال « هيف حرشلا نذأ ام الا اقلط. ءىش لك بس كرت ىلا ةرامثإ هيف نآو. قدالا

 ینعلا ثي> نم هيلا لوئی امل رهدلا بس نع ىه هال ةنيعلاک عويبلا ىف لا عنم اضيأ هنم طبتتساو . اصخلم
 هقلا ايس هلمجو

 « نمؤللا لق ”مركلا اإ » هو ین لوق بيس - ۲
 « بضغلا دبع ةف كلم ینفا ةع رصلا ان » فوقك« ةمايقلا موب ساف ىذلا سافلل انإ » لق دقو

 ( اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ ]ل كاقف ضیا كوللا رکذ مث « كلما ءاهنثاب هفصّوف « هللا الإ كلمال » هلوقك

 ةريره بأ نع » بسلا نب ديعس نع ”ىرهزلا نع نايفس انثدح هللا دبع نب لع ارم - ۳

 « نيؤملا بلق ماركلا امنا مركلا نولوقبو : هب هلا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر

 : هلوقک ةمايقلا موب سلفي ىذلا سلفملا اما : لاق دقو « نمؤملا بلق مركلا امنا : ی ىنلا لرق با: ) هلوق

 :لاقف اضيأ كولملاركذ مث .كلملا ءاهتناب هفصوف هقا الا كلم ال : هلو ةك . پضذلا دنع هسفن كلع ىذلا ةعرمهلا اما

 متاب قحالا تأ ىنمملا او  هرهاظ ىلع سيل رسا نأ یراخبلا ضرغ ( اهودسفأ ةيرف ولخد اذا كوللا نا

 نم نأ درب ملو « ركذ نم سلفملا امنا » هلوقب دارملا نأ اک . اموك ىمسي ال هربغ نأ درب لو ‹ نما باق مركلا

 ال هنأ درب ل < هقا الا كلم ال , هلوق اذكو . كلذك« ةعرصلا امنا » هلوقب و ؛ اسلفم ىمسي ال ايندلا ف سافپ
 نا ) ىلاءآ هلوقب كلذ دهشتساو. اكام هريغ ىم ناد قيقحلا كلما دارا اعاو . اكلم هريغ ىمسي نأ زوج



 هبدلا ٩۱۸۳ ۷"

 نبا راشآ و « هريغو فسوب بحاص ىف ( كلملا لاقو ) ىلاعت هلوقک ةلثمأ ةدع كلذ نم نآرقلا قو ( كوللا
 امنا و ثيدحو , كلذ قحتسي ال فوصوملا ناك اذا فصولا ىف قارغالاو ةغل ايلا كرت كلذ نم ذخ ی ةنأ ىلا لاطب
 ىتأي « هللا الا كلم ال د ثيدحو « ابيرق مدقت « ةحرصلا امنا د ثيدحو « قاقرلا ىف هيلع مالكلا ىنأي « سافملا
 نوکسو ملا مضبإ < هق الا كلم ال د ظفلب انه ةاورلا ضعبا عقوو « هلا ىلا ءامسالا ضغبأ باب » قف هيلع مالكا
 ( نمؤملا بلق مركلا اع) مرك-ا نولوقبو ) هلوق ۰ قايسلا نئاللا وه لوالاو ء الا هلوق دعب فلالا فذحو مالا
 نم هلبق ىذلا بابلا ىف عقوو « ديعس نع ىرهزلا ان:دح لاق ةنييع نب نايفس قيرط نم ةياورلا هذه ىف عقو اذکم

 دنع ةر ره ىنأ نع نيريس نبا ةياور یهو « امرك بشعلا اومس ال » ظفلب ةبلس ىبأ نع ىرهزلا نع رمع» ةياور
 نم هلو « لسملا لجرلا مركسلا انا  مركملا بنملل مدحأ لاقي ال  ةريزه ىبأ نع مامه قيرط نم هدنعو « لسم
 ةفلطاع «نولوقي ود بابلا ىف هلوق فو اولاق هةلبلاو بنملا اولوف نکس و. مركلا اولوقنال » رجح نب لئاو ثيدح
 ليعامسالا هقيرط نمو نایفسنع هدنسم ىف رمع ىبأ نبا هجرخأ دقو « هلبق ىذلا ثيدحلا هنأكو انه فذح .ىث ىلع
 یراخبلا هركذ اک واولاپ هركذو میم وآ هقيرط نمو هدنسم ىف یدیا هجرخآ واو ريغب «نولوقي م هلوأ ىف لاقف

 ةرم لاقو « هعفر ةرب ره ىبأ نع » هيف لاق نکا و نايفس نع هدنسم ىف دحأ هجرخآ اذكو « هللا دبع نب ىلع نع 7

 اذهب نايفس انثدح الاق دقانلا ورمعو ريع ىنأ نبا نع لسم هجرخأو « هلي هلل لوسر لاق ١ ةرم لاقو « هب خلبي »

 أدتبم وه « مركلا نولوقيو » هلوقو « نمؤملا بلق مركلا ناف مرك اولوقت ال : مب هللا لوسر لاق » لاق دنسلا
 لججرلا مسا نا دهمفر ةرمس كب دح نم رازبلاو ىناربطلا جرخأ دقو . بنملا رج مركلا نولوقي ىأ فوذحم هربخو
 ثيدحلا «مرکلا بنعلا نم طئاحلا نوعدت عناو ؛ ةقياخلا ىلع هللا همركأ ام لجأ نم مركملا بتكلا ىف نمؤملا
 امل اريرقت اهل مسالا اذه ةيقين ىف نالو « ابمسا وح« رخلا رعت ديك أم یجااب دارملا نا « هصخلم ام ىناطخلا لاق

 ناب“ ) روف نم هيف امل « ندؤملا بلق مركلا امنا » لاقو امرك امتیمست نغ یهنف !يراش مرک-ت نم هنومهوتب اوناك
 ءاذسلا ىلع تحب هنم ةذختملا رخلا نال امرك بنعلا اوم مجآ یرابن الا نبا نع لاطإ نبا یکحو « مالسالا ىدهو
 : رخآ لاقو « مرکلا نم ىنعملا ةقتشم رخلاو » مرعاش لاق ىح قالخالا مراكم سأتو

 موركلا مركلا نم تقتشا ک ىنم قتشاو ىصأأ نم تقفش

 یالا نمؤملا لعجو « مركلا نم ذوخأم مماب رفلا لصأ اومسي ال ىح مرکسا اب بنعلا ةيمست نع ىهن كلذلف
 هنطاقل لاذ هلال امرك بنملا ىمس:ىرهذالا لوق امآ و . یببتنا مسالا اذهب قحأ اكو ىف مرکلا ىريو اببرش قتي
 حی وهف ؛ مرک دقف رثك .یش لکو . رثك أف ةلخنلا لمحت ام لثم هنم لصالا لمحو هيناج رقعي ءالس هيف سيلو
 بنملا ةيمست نه شیدا اذه ىف ىبنأا :ىوونلا لاقو . ىملا بسا لوالا ىنعملا نكل قاقتشالا ثيح نم اضيأ
 رخلا مباع تمرح امل هنأ ىهنلا ف ببسلا نأ ىرزاملا نع ىبطرقلا کحو . ةيهاركسلا اضيأ اهرجش ةیمس نعو امرك
 كلذ نوکسف هركذ دنع هيلا ميعابط جیبت مساب مرحا اذه ىمسي نأ مب هرک مرگلا ىلع مهثحت مهعابط تناكو
 لب ةبنع ىحسل ال رفلاو ۰ ةمرحم ةبنعلا تسيلو ؛ امرك بنعلا ةيمست وه اما ىنا لع نأب هبقمتو : ممل ك رحماك
 كرتب ةداملا مسح ةدارإ ىلع لمح هنآآل « هجوم یرزامآ هلات ینلاو : تلق . هيلا لوثپ ام مساب اره ىمسي دق بنعلا
 ریفتملا نرکین نما ةر نع ةداثر بذعلا نع ةرات یا درر كاذأو ٠ نما مدا اذ زا لصا ةى

 س
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 هنع ىب ام ةوقلاب هنم لصح امل نسحلا مسالاب لاحلا ف لالح وه ام ةيمست نع ىه اذإ ہن « ىوحفلا قب رطب
 ناك امل : هصخلم ام ةرج یآ نب دم وبأ خلا لاقو ۰ یرحآ نسحلا مسالاب هنع ىب ام ةيمست نع ىج نالف
 نمؤملا بلق نع الإ ةفصلا هذ بمب نأ قیلب الف ضرالا نسحأ ىه ةعركسلا ضرالار « مرك-لا نم مركلا قاقتشا

 ضرأ وهو « هلك دجلا حلص حلص اذإ هن ال , هچلف هيف ام ريخ ر  ناویحلا ريخ نهؤملا نآل ءايشالا ريخ وه ىذلا

 امن هب ىمسم وأ هنم اقتشم وأ ام وأ ینملا وأ ظفللاب - ريخ لك نأ هلم ذخؤيو : لاق . ناعالا :رجت تاينل

 هیت فو ٠ زاجلا قيرطب وبف كلذ ادع ام ىلا فيضأ نو هلهأو ىراعالا نآل . ةيعرشلا ةقيقحلاب فاضي

 یرج مدآ ىنب ىف ناطیشلا ىر< اک ةمزك-لا عم ىرحت ناطيشلا فاصوأ نال « .فیطل ىنعم نمؤملا باقب مركلا
 یوقب و . سجنتف رمخن همرك ريصء نع لفغ نم نأ اک . ةفلاخلا ىف هعق وأ هناطمش نع نمؤملا لفغ اذاف « مدلا

 هتعاس نم دوغي نمولا اذکو « ارهاط دوميف لیلختلاب وأ هسفنب هتعاس نم اليخ دوس را نأ ار آ هيشنلا

 ةظعوم نم هريغ نم ثعايبام] اب هفاصت اب اسجنتم ناك قلا ةمدقنلا بونالا تبخ نم ارهاط حوصنا ة رعلاپ

 وهو كلم الثل هبلق ةم لامل ضرعتب نأ لفاعلا یغینیف . للختلاك وهو هسفن نم ثءايب وأ , لیلختلاک وهو اهوحنو
 فنروكسو امم ىكحو ةلمهملا حتفب لس دنع لئاو ثيدح ىف ةروكذملا ةلبحلا : ( هیبنت ) . ةمومذخلا ةفصلا ىلع

 ىف لاقو . اهنم بیضقلا ليقو « ةزجشلا لصأ لسسبقو « بنملا ةرحت یه : رمشأ وهو اضيأ اهحتفبو ةدحوملا
 « هلوصآ نم لصألا ليقو « مركللا نوكسلا مث مهاابو . ةلبح ةدحاولا ٠ بذملا رج نيتحتفب لیحلا ءكسحلا »

 هاضملاو رتسلا ر مسا اضيأ وهو

 ملي بلا نع ريب زا هيف . ىأو ىبأ كادف : لّجرلا لوق اپ - ۳

 نع» دادش نب فا دبع نع مدارا ن دعس ىنئادح نايفس نع یجب انثادح د دسم شرم - 144

 ¢ ا فأ كادف_م'را لوقي هتمس ؛ دعص ريغ ادحآ دف تر ا لوسر تعم أم : لاق هنء نا "یر یل

 « دُحأ موب لا
 ایرف « رعشلاو و لا نم زوحي ام باب » ىف هانعمو كادف طبض مدقت ( ىأو فآ كادف لجرلا لوق باب) هلوق

 لاق ديبزلا نب هقا دبع قيرط نم ماوعلا نب ريبزلا بفانم ىف هلصو ام ىلإ ریش, ( ب ىنلا نع ريبزلا هيف ) هلوق

 ىنلا ىل عج تصجر الف د ريبزلا لوق هيفو . ثيدحلا « ءاسنلا ىف بازحالا موي ةبلس ىبأ نب رحعو انآ تلعج د
 ( ىدفي ) لوق . ىروثلا وه نايفسو ناطقلا ديعس نبا و ( ىع ) هلوق . «یاو ىبأ كادف : لاقف هبوبآ یر

 نب دعس بقانم ىف مدقق دقو « ديدشتلاو ةحوتفلا ءافلاو هوا مضي هريغلو ۰ ىنويمشكأل ءاذلا ن وكسو هارأ حتف

 نع كلذ ین ىف اذه ىلع ثيدح نيبو هل ةيدفتاا تابثإ ىف بابلا ق روکذلا ريبزلا ثيدح نيب عملا نایب ضاق و ىبأ
 جارخ] عم لسم جیرختب ريبزلا ثيدح صخ نم لفغو ۰ عملا اذه ىلا كلذي نمر ىراخبلا نأكو « دعس ريغ

 ةياور ىف كلذب مرجلا مدقت « دحأ موي هنظأ ١ ثيدحلا اذه رخآ ىف لوقو « بابلا اذه ىف هيلا هزمرو هل ىراخبلا
 كادف دعس مرا : لوقو هتم ىناف » هظفل و ىزاغملا باتك نم دحأ ةوزغ ىف هيبأ نع ميهاربا ني دعس نب ييهاربا

® oe 



 ۹ ۱ ۱٩م ثيدحلا

 هنع هللا یض رز صاقو ىبأ 3 ل لوقلا اذه باس كانهم مدقتو 3 ىأو ىنأ

 انئاممأو اب كاني دف : إب ىنا ركب وأ لاقو ٠ كادف هللا ىكمج : لجرلا لوق تسيسحب - ۴

 نب س نع » قاحسإ ىبأ 8 ی اد لصفلا ی شب ان دح شا دبع نب لس اشو - ۸۰

 ضعبب اوناك لف . هتاحار ىلع امك در ةيفص هل يلا ممر ؛ لی ىلا مم ةحلط وبأو وه لبقأ هنأ كلام
 "اف  ه ریمب نع محققا بسحأ لاق  ةحلط ابأ او « ةأرملاو هيام ئنلا عرف « ةقانلا تارثع قيرطلا
 «نأرلاب كيلع نکلو ءال : لاق ؟ ىش نم كباصأ له « كادف هقا ىنامج هللا ىناي : لاقف هل هللا لوسر

 اك ف امهتلحار ىلع اهلل دشف « ةأرملا تماقف ءاهيطع بو 'ىتلأف اه دص دصقف وپجو ىلع دیو ةحلط وبأ قلأف
 نودباع « نوبثان ؛ نوبي 7 : لَ ئالا لاق  ةنبدملا ىلع اوف رشآ لاق وأ - ةنیدلا رهاب اوناكاذإ ىتح « اوراسف

 ۰ ةنیدلا لغو "تح اه و 0 مف 3 نودماح ايب را

 زاوجلا ىلع ةلادلا رابخالا بعوتسا دقو ؟ هركي وأ حابب له ىأ ( كادف هقا ىنامج لجرلا لوق باب ) هلوق
 دناطلسا كلذ لوقي نأ هريلل : لاقف كلذ زاوجب مزجو « ءاكحلا پادآ , هاتک لوأ ىف مصاع یا نب ركب وا
 3 هفاطعتساو هريقوت دصق اذإ هبلع پاش لب , كلذ هيلع روظحم ریغ هنا وخ] نم بح نو لما یوذلو هريبكلاو

 وبا لاتو ) هلو . هديغ دحل لاقي نأ ئاج ريغ كلذ نأ هلعالو كلذ لئاق إب ىنلا ىنا اروظح كلذ ناك ولو
 ايندلا نيب هللا هریخ ادبع نأ » هعقر دمعس ف3 ثردح نم فرط وه ( اننابمأو انئابآب كانیدق : 2ك ین رکب
 بفانم ىف ال وصوم مدقت دقو« تبدما ۾ انتابمأو انئابآب كانيدف : ركب وبأ لاقف . هدنع ام رادع < هدنع ام نيبو

 دارلاو « سايلاا باتک رغارآ ىف هحرش مدقت دقو . ةيفص فاددإ ىف سنا شرب دح یک مش ٠ هحرش عم ركب ىبأ

 قاسو ةمجرتلا هذه وحن هواد وبأ مجرت دقو ؟« .ىش كب اصآ له ¢ ارز نا ىنامج هللا ین اب » ةحلط ىبأ لوق هنم

 بدالا » ىف ىراخيلا هجرخأ اذکو , ثيدحلا « كادف هقا ینلعج « كي دمسو كيبل : ی ىنلا تلق » رذ ىبأ ثيدح
 نع ةلاضف نب كرايم ءاورام امأو . كلذ لوق زا وج ىلع لیلد ثيداحالا هذه : ىتأربطلا لاو . ةجرتلا ىف < درهما

 كتيبارعأ تكرت ام : لاق ؟ كادف هللا ینلمج كدت فيك: لاقف كاش وهو يجب ین ىلع ديبزلا لخد » لاق نسحلا
 ىف ثيداحالا كلت مواقي ال هلل 2 عنلا ىلع كلذ ىف ةجح ال : لاق مث رخآ هجو نمو هجولا اذه نم هقاس مث « دعل
 امإ ضيرملا لوقلا ىف ىلوالا كرت هنأ ىلا ةراشإ هيف لب ۰ عنملا حیرص هيف سيلف كلذ توبث .«دقت ىلعو . ةحصلا
 « نيكرشم هاوبأ ناك كلذ اعد ىذلا نال كلذ خاس ام : ليق ناف . عجوتلاو ءاعدلاب امر ةفطاللاو سين أتلاب
 ىلا . هاوبأ لسا نأ دمب ناك ركب ىبأ لوقو . ذ ريا اذكهو ؛ لس نآ دعب ناك ةحاط ىلأ لوق نأ باو ف
 سفن أ نم رعأ هسفن نال . هريغل خودي نآ يب ىنلل كلذ لوق خيوس نم مرلیا هنأب ضرتعي نأ نکع و . اصخلم
 مدع لصالا نأ ىلأ ةراش] هيف نإف مما یآ نبا مالك نم مدقتام باوجلاف ١ ول-آ اوتاك ولو مهئابآو نيلثاقلا
 شا لح نمو < كوبأ كادف 5 ةنطافغل لاق ل ینلا نأ ر نإ كثف د نم مدع ىنأ نب جرغخأو ۰ ةيصوصخلا

 نع ۱۰, ۷۷ حم



 بدآلا باتل - ۷۸ ۱ ۷۰

 راصفالا كلذ لثم لاق إب هنآ سنأ ثيدح نمو , ىأو ىبأ مكادف , ةباحصال لات ع ىنلا نأ دومسم نبا

 لجو "زع هللا ىلإ مامسألا ؛بحأ بيس -- ۵

 هنع هللا یضر راج نع » ردکسال نیا ادم ةنيّيعأ نيا انّربخأ لضفلا ن ةف دص اشو - ۱۸۰

 : لاقف يلع یبلا ربخأف . ةما رک الو ساق ايأ كينكسنال : اناقف « مس هامسف"مالغ انم لجر دلو : لاق

 « نح را دبع كنبا م

 نا نع عفان قب رط نم لسم هجرخأ ثيد» ظا اذ درر ( لجو زع ةقا ىلا هایت الا با باب (

 قأيسو ىمشجلا بهو ىبأ ثيدح نم دماش هلو « نمحرلا دبعو هللا دبع هقا ىلا کاملا بحأ نإ » هعفر رمع

 امولثم هناک ام نيالا نيذبب قدتلي : ىطرقلا لاق « هلثم ةييش ىنأ نبا دنع دهاج نع رخآر « باب دعب هيلع هيونتلا

 وه امو تف بجاو فصو وه ام تنمضآ امن هللا ىلا بحا تناك ااو « دمصلا ديعو كلملا دعو محلا ديعك

 ءامسالا هذه دارفأ تقدصف ةيقيقح ةفاضإ برلا ىلا دل فيضأ مث : ةيدوبءلا وهو هل بجاوو ناسفالا فصو

 نآرقلا ىف عقب مل ةنأ نيمسالا ىلع راصتفالا ىف ةكملا : هريغ لاتو . ةليضفلا هذم |4 تلصخ بکرتا اذهب تفرشو

 ىرخأ ةآ ىف لاقو ( هوعدي هللا دبع ماق ال هنآرم ر ىلاعت هقا لاق ء امه ريغ ىلاع" ها ءامسأ نم مما ىلا دبع ةفاضإ

 فیدح نم ىلارطلا جرخأ دقو © نحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق ر ىلاعت هلوق هدي ژیر € نهرلا دابعو )

 قو « ةب ديعت ام هللا ىلا ءامسالا بحأ و هعفر دوعسم نبا ثيدح نمو « !ودبمف میم اذا , هعفر نقل ريهز ىبأ

 هیسف ) لوق ۰ هيلع فقأ مل روکذلا لجرلا مسا ( مالغ انف لجرل دلو رباج نع ) هلق . فعض امهنم لك دانس

 هدروآ ةنأ الإ , ادم هاف , انه روکذلا دنسا اب یظساولا دلا نع ملا نب ةعاقر نع لس ةباود ىضتقم (مماقلا

 اد ءاممق روكذملا دنسل اب نيصح نع ذثلثم مث ةنک اس ةدحوم مش ةلمهم نیما رفعج ن نوب وه, رثبع ةياور بقع

 دل ةلاور قاس مث منی مفا ايماق تشم ا , ىتنكب اونکت الو یعاب اوس و هرخآ نو « یبدخا رکذف

 هجرخأ لیعاعالا ناف « دلاخ ىلع ةيف نالتخالا نآکر « منيب مسقأ اعات تثري امنا » ركذي ملو دانسالا اذهب لاقو

 « مساقلا هام“ د لانف نيصح نع مهه نع دحأ هچ رخأو ۾ مساقلا هاف و لاقا دلاخ نع ةيقب نإ بيهر ةيارر نم

 نأ دلسف ع ىضاقلا فسو ةيادر نم مہا 7 چ رخآو : كانك روصت- نع صعم ةباور نم امرأ هج را و

 « لسم ىلع جرختسملا ٠ ىف يأ وآ هجرخآ نيصح نع ةناوع وبأ هل اذكه و « گز ىنلا مساب ها د لاقف دلاع

 حقو دقو « ةعافد لاق اك روصنم نع یناکیلا دايز نع دحأ هجرخأو ¡ ميا نب ةعافر ةيامر حيجرت ىضتقي !ذهو

 سخا ضرف با:؟ نم كلذ مق ىنعإ «لوسرللو هه هلل ناف : ىلاعت هلوق باب » ىف اضيأ ةيعش ىلع هيف فالتخالا

 نبا ىأ املا انعم“ اولا ةداتقو روصنمو شمالا رهو نايا نع ةبعش نع دیلولا أ نه كانه یراخبلا هچرخ اف

 نع ةبمش نع قوزرم نیا ىنمز ورم لاکر لاق ادم هيعس نأ دارأف مالغ انم لنچ را دلر د لاق راج نع دءجلا ىبأ

 هيمسي نا دارأ » لاقف شعالا نع یروثلا نايفس ةياوز نم هدروا و « مساقلا هيمسي نآ دارآ » هدنسب ةداتق
 : هموق هل لاقف ۽ ادم ءامیف مالغ ادم لع ر دلو و هيف لاقف روصنم نع ريررعب ةيارد نم لسم هج رخو «.مساقلا 00



 ما ۱ AT - ٩۱۸۹ ثيدجلا ٠
 هم مالغ ىل دلو هلا لور 5 : لاو هرېظ ىلع هلاڪ هزر اب هيلا قلامان 3 ا هنأ لوسر مساپ همس كەدن ۷

 « قنع ىلع هئاح ده لاو یراصت الا نأ راج نع ماض نع روصنم هما ور ىف نأ ةيعش نيب دقو , ثر دملا رکذف اد

 یعاسو : هلع واج ةبارر نم ىراصتالا دلاس نع نوکر نأ ىضتقي هنأ مدت دقو ' ساللا ضرف ىف یراخبلا هدروأ

 قاعمدقو « فارطالاو دين املا باععأ هدررأ هيفو « راج دنسم نم ةنأ ىضتقي دما ىفأ نب ملاس نع تاياورلا

 ىلع فاتخم ل تأ هديؤيو . هناحجر هچو تركذو : حجرأ مساقلا هیمسپ نا دارآ لاق نم ةياور نأ سخا ض رف

 الو مساقلا ابأ كينكن ال ) يوق . هيلب ىلا بابلا رخآ ىف فاؤملا ةجرخأ اك كلذ ىف راج نع ردكسنملا نب دمي
 كاذب كيلع معلن ال ىأ مامئالا نم وه ءانيع كمعنن الو» هجولا اذه نم هدمب بابلا ىف ىلا ةءاورلا ىف ( ةهارك

 ىلا ريخ أف ( هلق ۰ هدالرآ لواب صنع الو 4 دلو نك ءرملا ةنکت ةدعو رشم هم خور و كسع 4 را

 مد ینلا بابلا ىف ام هديؤي و : لعافلل ءانيلاب موضعبأو 0 لوپجما ءانبلا ىلع ةرمهلا م! رثكالل ۹ 24

 ليقام برقأو « رسع راج ثيدحل ةجرتلا هقب اطم ىف ( .نمحرلا دبع كنب | مس لاقف ) هلق . « يلب ىنلا ىنأف » ظفلب

 نمحرلا دبع هيمسي نأ هرمأ امل هاو « ةمذكلا ةيعو رشم ىضتفا مل ینلا ةينكب كسلا هيلع اوركن أ اي مہا

 نسحأ هنوک هيجوتو « نسح مساب ال] هيلع ريشي ال هنأ لاحلا ىضتفاف مسالا ريغ ذإ هب هرطاخ بيطي امسا هل راتخا

 ىلع لمتشم امهم الك نل « نحرلاو هللا تاما لوصالا لوصاف : ىلا ثيح نم ىأ لوصأ لوصاللو : لاق
 نر نم درو امو . دحأ أم مقي كاذلو ( نهرلا او عدا وأ هللا اوعدا لق ) اما هللا لاق . اباک ءامسالا

 سیل و ؛ رفکساا ىف ىلاغت « اناحر تلز ال یرولا تیغ تم یه مرعاش لوقو ٠ فاضم هنال دراو ريغ ةماهلا

 دقو . كلذب ةيمسقلا مراتي ال هلال افصر هقلطأ نم قالطا درب الو ‹ دحأ هب مستی مل ةنأ ىف مالكلا نال « دراوب

 امهم لک لا ةدوبعلا ةفاضإ تناك ك اذ ررقت اذاو « نعرلا ىف كلذ لثم عقب لو مبحرلا كلاا دحاو ريغ بقل

 لعا هللاو « ةيبحالا هجو ربظف « ةضح ةقيقح

 ب یبلا نع سا هلاق 1 یبنکب اونکست الو ىمساب اومس 1 هل ید لوف اب - ۰٩

 لجرا دلو : لاق هنع هلا ىضر رباج نع » ماس نع ”نيّصح انثدح "دلاخ ايئدح د دسم شرم - ۸۷

 « ىينكي اونكن الو ىمساب اوم : لاقف « و یبلا لأسن یح هینکنال : اولاقف « ساقلا هايسف مالغا انم

1A۸وبأ لاق ةريره انآ تم نيريس نبا نع "بوآ نم "نایفس انگدح ها دبع ن ىلع اش -  

 « یتینکب اونتکس 2 الو یاب اوم : اب ساقلا

 . لا دبع نب رباج تمم » لاق ردكنملا نبا تمم لاق ”نايفس' انثدح دح نب هللا دبغ شرم -- ۹

 'ىتأف . نی كنت الو مساقلا ىبأب كينكنال :اولاقذ « مساله مال ام لجرا و: امنع هللا ضر
 « نعرلا دبع كتبا مس : لاقف 4 كلذ ركذف ی يبدا 7 - 9 ik ۳ 1 ۰۰ و



 بدآلا باتك - ۷۸ ۱ ۷۲

 یدحا فذح ىلع وهو نونلا دیدشتو فاکلا حتفب ( اونكس: الو یاب اوم لب ىنلا لوف باب ) هلو
 امدمب ةانثملا حتفو فاکلا نوکسب « اونتکتالو » یریمشکلا ةاور ىفو , نونلا مضر فاكلا نوکسب وأ نيالا

 لاق , ىتممب هتيناكو هتونک اهانع یهو ةيناتحتلا لدب واولاب « یتونکپ د ىلبصالا ةياور ىف ( یبنکب ) هلوق ٠ نوت
 ةينك باب » ىف بقانملا لئاوأ ىف اهب فيرعتلاو ةينكلا ىتعم مدقت دقو . ءايلاب عضاو» ةدع ىف مهلك هوور ضایع
 سا أ نع ديمح قیرط نم ب ىنلا ةفص ىف مث عوببلا ىف الوصوم مدقنام لا ریشب ( سنآ هيف ) هل ٠. لپ ینا

 مث كلذ ىف رباج ثيدح هيف ركذ مث.« یینکب اوننکت الو ىمساب اوم و هظفل و الع هيبنتلا یتآیس ةصق هيفو « اذهب
 سنأ ثر دك هظفل و نتلا ىلع هيف رصتقاف ةر ره ىبأ ثيدح امأف «رخآ هجو نم راج ثردح مث ةرب ره یہا شد د

 هایسف مالغ انم لجرا دلو ه هنع دعجلا بأ نبأ وهو ماس قيرط نم ىلوالا ةياورلا ىفف رباج ثيدح امأو « روکذلا
 كينکن ال انلقف» هنع ردكنملا ني دم قيرط نم ةيناثلا ةياورلا نو « ملر ىنلا نأسف ىتح كند ال اولاقف مساقلا

 اومنم مهنأ ام و. اذه لاق مپضعب و اذه لاق مهضعب نأب امإ فالتخالا اذه نيب عمجيف . انيع كممننالو مساقلا ىباب
 قو« یهنکب اونکت الو ىمساب اوم لاقف ه اضيأ ىلوالا ةياورلا فو . لأسف یتح اولاقف اوكردتسا مث اقلطم الوأ
 ال , هلوقو . رخآلا ركذي ملام رکذ نيبوارلا دحأ ناب امهنيب عمجيو « نحرلا دبع كنبا مس لاقف » ةيناثلا ةياورلا
 ىنكتلا ف فلتخا : ىوونلا لاق . هلوأ مضي « كممنن و و « ديدشتلا عم همضيو فيفختلا عم هوا حتفب « كينكن
 ىناثاو . ىعفاشلا نع كاذ تبث ۰ ال مآ ادحم هعسا ناك ءاوس اقلطم علا لوالا : بهاذم ال ىلع مساقلا یاب
 نأ هيشي : ىعفارلا لاق . هريغل زوحيو دمع همسا نمل زوج ال ثلاثلاو . مهب هنابحم یهلا صن و ؛ اقاطم زاوجلا
 فلاخع اذه : ىرونلا لاق . راكنإ ريغ نم راصعألا عيمج و هنولعفي اولازب مل سائلا نال , مصالا وه اذه نوكي
 راشملا سأأ ثيدح ىف عقو ام مدنتسم نأكو  ىتاثلا بهذملل ةب وقق هيفف هيلع سانلا قابطإ امأو , ثيدحلا رهاظا
 اوم : لاقف « كنعأ مل : لاقف هيلا تفتلاف « ساقلا ابأ اي : لوقي الجر عمسف ۰ قوسلا ىف ناك مهب هنأ » لبق هيلا
 یهننا . يب هدمب لاز دقو ‹ روكذملا ببسال هتايحب صاصتخالا یا نم اومیفن لاق « ینینکب !ونکست الو ىمساب
 نأ هيلع هبنن امو . لیادب الإ رهاظلا نع روکذلا لوقلا بحاص جرخ اف ؛ حیحصلا ىف تبا: ببسلا اذهو . اصخلم
 قبس وه ااو « لئاق « فرمیال اذهو , هريغ نود دمع همسا نإ زوج : لافف ابولقم كلاثلا بهذلا دروأ ىوونلا

 حجر هنأ هيلع ىبسلا هبقمآ اعو . یعفارلا ىف ىه اذكو « باوصلا ىلع « راكذالا » ىف ةثالثلا بهاذملا كح دقو « لق
 « یعفارلا مساقلا ىبأ مامالل ررحما لاقف ءانك جاپناا ةبطبخ ىف ىمفارلا ركذ الو ؛ اقلطم مسافلا ىبأب ةيننكستلا عنم
 بيجأو . معتم فنصملا دقتعي ىتلا ةينکلاب هینکی الو هاب هيمسي رأ طقف ىعفارلا مامالل لوقي نأ هنكسمب ناكو
 هفيرعت عنتم ل .ىثب رهش نمو . كلذب رهتشم هنأ ىلا وأ« زاوجلا ىمفارلا رابتخا ىلا كاذب راشأ نوكب نأ لاعتحاب
 ل: لاقف مهضمب خلاب و ؛ة رهاظلا لاق لرالا بمذلاب و . لعأ هقاو غوسي ال هناف دصقلا اذه ريغب ناک ولو « هب

 دمحم ةيمسنلا نم عملا وهو اعبار ایمذب ىربطلا ىحر مساقلا ايأ ىنكي الثل مماقلا هنبآ ىمسإ نآ دحال زوج

 مساب ادحأ اومسقال : رمع بتك» دعجلا بأ نب ملاس قيرط نم قاس مث  اقلطم مسافلا یاب ىنكنلا اذكو ٠ اقلطم
 ادحم مهتومسي » هعفر سفأ نع تباث نع ةيطع نب كسلا قيرط نم هجرخأ اع لوفاا اذه بحاصل جتحاو « ین
 كلذ لمف اإ رع نأ هبشالاو : ضايع لاق ؛ نيا هداسو اضيأ ىمي أو رازاا هجرخأ فی دح وهو « مهونملی مث
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 لعفو كب هللا لمف دمع اب : باطخلا نب ديز نب دمحم لوقي الجر عمم ناك دقو . كوتذي الل 2 ینلا مسال اماظعإ
 نحرلا دبع قبرط نم ىنايطلاو دحا هج رعآ : تلق . هجا ريذف . كب بسب ب هقا لوسر ىرأ ال : لاقو هاعدف
 نبأ ىلا لسراف « دمع اي كب هلا لعف : هل لوقب لجرو ادم همسا ناكو ديلا دبع نبا ىلا رم رظ و لی ىبأ نبا نبا
 ةعبس مو ةحلط ىنب ىلا لسرأو . نمحرلا دبع هامسف « كب بسی يي هلا لرسد ىرأ ال : لاقف باطخلا نب دير
 لدي اذهف « کلا ليبس الف اوموق : لاقف . ادم تكي ىنلا ینا دقل هتاو : م ریبک وهو دمع هل لاقف م ءا ريغيل
 دا و دم هما نم نيب هدعإ ليصفتلاو ةتايح ىف اةلطم عنملا وهو اسماخ ايهفم هريغ ىحو . كلذ نع هعوجر ىلع

 چرا اعف كلذو « ىووألا هاهوو ىعفارلا هاضت را یذلا كلاثلا بهذملا دیر ام درو دقو زوجیف الو عنتمیف
 ىناكي الف یاب یعسآ نمو هعفر راج نع ريبزلا یآ قب رط نم نابح نبا هحمصو ىذمرتلا هنسح و دواد وأو دحأ
 , ریبزلا ىلأ نع یاوتسالا ماش قارط نم دمحأو دواد ىأ ظفل « یاب یمسق الف قینکب یتکا نمو « يديكي
 ىف مینک اذار ‹ فاونکت الف ىف متيم اذا » ريبزلا ىبأ نع دقاو نب نيسح قيرط نم نايح نار ىذمرنلا ظفل و
 لثم ریبزلا ىفأ نع لقعم هاورو « ماش ةياور لم جرج نبا نع ىروثلا هاررو دداد وبأ لاق « ین اوم الف
 : تاق . هبرلا ىنأ ةياور لثم ةر ره ىنأ نع هيبأ نع نال نب دمج هاورو لاق « ةريره ىلأ نع نيديس نبا ةياور
 ثيللا قبرط نم ىذمرتااو « ىتينكو یا نيب اوعمجت ال , هظفا و لمب وبأو « درفلا بدالا و ق ىراخبلا هلصوو
 وبأ لاق ء مسقأ انآ و ىطعي هللا . معاقلا وبأ انأ : لاقو هتبنكو همسا نيب عمجم نأ یمن و ىنلا نا ١ هظفل و هنع
 نيوجولا ىلع ةرب ره یآ نع راس نب یوم و ورع نةعزز يأ لعو ةر 5 نب نجرلا دمت ىلع فلتعخا و :دواد

 « ينكر ىمسا نی اوهم الد همقر هع نع هقيرط نم بش نآ ناو دمحأ ةجرخأ ة ربع نآ نا ثدحو : تلق
 حسف هيلا ى ىتأف , نيعوبسأ نبا انأو ةنبدملا ی هنا لوسر مدق » لاق ةلاضف نب دم ثيدح نم ىناربطلا ج ناو
 الا یاب یحسآ نمد ظفاب ىلع ىبأ دنع ةعرز ىلا ةاورو < یتنکب هونك الو ىمساب هوس : لاتو ىمأر لع

 کالا هو هجام ناو دواد وبأو ,درفلا بدالاو ىف ىراخبلا هجرخأ ام ىتاثلا بمذملا جتحاو ,یینکب یک
 قو « معن : لاق ؟ كتینکب هینک أو كمساب هيمسا داو كدمب نم ىل داو نإ هقا لوسر اي تاق » لاق ىلع ثيدح نم
 ىف ةصخرلا هذه انيوو ؛ بلاط ىبأ نب ىلعل زا ینلا نم ةصخر ناو « مساق اب ینانکو ادم یناہسف » هةرط ضعب
 ىلعل كلذ ةحاب] ف : ىربطلا لاق « ىوق اهدنسو هقبرط نم ة وبنلا ةجرتلا ف ركاسع نا ارجرخأو ءىرهوجلا ىلامأ»
 هنآ كلذ دب وب و لاق ؛ رحتلا ىلع ال ةماركسلا ىلع ناك كلذ نع ىهنلا نأ ىلا ةراشإ مسافلا اب أ هدلو ىلع ةينكسن مث
 نم اومهف امن مهنأ ىلع لدف ٠ الصأ مساقلا ابا هدلو ینکی نأ هوننکم الو ةباحصلا هركن آل ميرحتلا ىلع ناك ول
 وأ « هقرط ضهب ىف اک هريغ نود هل ةصخرلا اوملع میاماف ۰ للق ايف يمالا رصحتي مل هناب بةم و . هبزتتلا ىهنلا
 نب ةحلط وهو مساق ايأ ءاثكو ادم هنبا ىمس ةباحصلا ضعب نا ىوقأ اذهو « كلي هنامزب ىهلا صبصخت |ومهف
 دع ريظ نع ةحلط نب ىسيع قیرط نم كلذ جرخأو : هانک ىذلا وه و یا نآ یاراطاا مرچ دقو . هقأ ديبع
 نحرلا ديع ناو بلاط ىبأ نب رقعج ناو دعس ناو ركب ىبأ نیا نيدمحملا نم لك ةينكل لاقي اذكو ةحاط نبا
 عن و : ضایع لاق . كلذب م ونک م ءابآ ناو ماقا وبأ سيق نب ثعشالا نار ةعتاب ىبأ نب بطاح ناو فوع نا
 : حلات أما نا , ةقئاع ثيدح نم دراد بأ هج رخأ ام امو . راصمالا ءاپقفو فاخلاو فلسلا روپمج لاق

 س
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 مرح و ىجا لحأ یذلا ام : لاق ۰ كلذ هرکت كنا ىل رکذف مساقلا ابآ هتینک ادم ینبا تيمس ىلإ هلا لوسد اب

 روکذلا دهغو مع ةبيش شب ةرفص نع هب درفت ىجملا ناريع 34 دی نآ € طس والا 0 ق ىاريطلا رکذ لكف ۾ هک

 ةلجلا قو . یہا لبق نوكي نأ لاتحال « اقاطد» زاوجلا ىلع هيف 4الد الف از وفم نوكي نأ ريدقت ىلعو 4 لوبج

 ىلا راشآ نأ د_ءب ةرمج ىبأ نب دمج ربا خيشلا لاقو . هتبارغ عم اريخأ ىكحملا لصفملا بهذملا بهاذملا لدسعأ

 « ةمرحال مظعأو ةمذلا أربأ هناف لوالا بهذملاب ذخالا ىلوالا نكل : زاوجلا قبح نم كلاثلا بهذملا حیجرت

 لعأ هللاو

 ناز سا تیساپ - ۷

 بیسلا نبا نع» یرهزلا نع رمعم انربخأ قارا دبع اندح رصن نب قاحسا اتو - ۰

 اعا ”ريغأ ال : لاق « لبس ”تنأ : لاق . ترک : لاق ؟ سا ام : لاقف إب دلا ىلإ ءاج ءابأ "نأ هيبأ نع

 -نالوغ نبا وه  دوحمو هللا دبع نب "ىلعاندح . « دعب انيف نوا تاز اف , بسا نبا لاق . ىبأ هيناَمس

 اذه ۲ . هدج نع هيبأ نع بيسمل نا نع ”ىرهزلا نه ريثما را قازرلا دبع ان دح هک

 [ ۱۱۹۳ : ق هفرط - 1۱٩۰ ثيدحلا ]

 ق لمعتسا و « لسلا دض وهو ؛ ضرالا نم ظلغ ام : یازلا نوكسو ةلمبلا حتفب ( نزحلا مسا باب ) هلوق

 ىف دحأ هامسو < ديعس وه ( بسا نا نغ ) هلوق 1 ةواسفو ةظلغ هقلخ ىف ىأ ةنورح نالف ىف : لاقب قلخلا

 هاور اذنك (ءاج هابأ نأ هيبأ نعه) هلوق ۰ امهریغو حلاص ن دحأو ناليغ نب دوم اذكو « قازرلا دبع نع هتياور

 اذکو ید لا چب ینا نا هببآ نعود هتباوز ىف لا قازرلا دمع نع دحآ هعبات و  قأزرلا دبع نع رها نب ق)

 نالیغ نب دوم نع ةبقد نع فنصاا هدرواو « قازرلا دبع نم یرسلا ین دحم قيرط نم نابح نبا هجرخآ

 دحأ نع دواد وبا هدروآ اذکو « هدج نع هبا نع » امهتاور ىف الاقف قازرلا دبع نع امهالک هللا دبه نب لعو

 اذهو « هل لاق ی ینا نأ هدج نغ و هيفو قازرلا دیع نع امهالک فیضاا نب قوا قیرط نم لیعاهعالاو حلاص نا

 نم امإو « ىلوالا ةياورلا ىلع نوح نب بیسلا دنسم نم امإ ثيدحلا نوكي هبسح و قازرلا دبع لع فالتخالا

 دروآ و ةيناثلا ةياورلا نع دومسم ىلال امین یدیا ضرعأ دقو , ةيئاثلا ةياورلا ىلع هدلاو بهو ىبأ نب نوح دنسم

 « دمتعي نأ یغینپ یذلا !ذهو « نرح دنسم نم ثيدحلا نأب مر یذابالکلا امأو , بیا دم ىف ثيدحلا

 قبرط نم لیعاممالا ةياود ىف ( لب- تنأ لاق ) وق . ینیدلا نبا مفو ايس الو ةلوبقم ةقثلا نم ةداب زا نال
 ةياور ىف ( اا ريغأ ال ) هلوق < > لبس كما لب » لاق اعمج فرضلا نإ قصإ] قرط نمو « ناليبغ نب دون

 هلق ملام ةاورلا ضعب لقنف نيمالكسلا نم الك لاق ةنأب عمجيو « نهتع و أطوي لهسلا ۰ ال : لاقف » لاص نب دحأ

 . ءةنووح هدمب انبيصيس هلأ تننظف » خلاص نب دمحأ ةياور ىف ( دعب ائيف ةنوزحلا تلاز اف ) 4ق ٠ رخالا

 نع لیصالا ةياور نم دوم طقسو « رثكالل تبث اذک ( نالیغ نبا وه دوو هللا دبع نب ىلع انئدح ) هلو

 اک هظفا و یراخباا لاق اك ناليغ نب دوم ند فنخ نب ميغا رع ماسالا ا دقو ‹ راجرجلا جا یا



 ل

 هالو ۱۱۹۰-٩۱۹۳ تلا
 «هءاج هابأ نأ هبأ نعو دنسلا ىف لاقف مثيحلا نغ قيرطغلا وهو دحأ بأ نع مع و أ هچرخاو . هتمدق

 ىلع سيا هزم نسحأ ىلا ممالا ريبغتب و ءاعالا نيسحتب ملا نأ هيف : لاطب نبا لاق . لیعاعمالا لاقام دمتعملاو
 انف تلاز اف ١ بيسملا نبا لوق ̂ : نيّدلا نا لاقو : هيلي ىذلا بابا ف اذه دیزء قأیسو : بوجولا

 | دیعس نآ الإ 5 مرقالدآ ىف ةب ومماا درب : یدوادلا لاف+ . هن وذي رب اف )0 ليهسف را عاسنا لی رب « ةن وزلا

 ىف نأ بسنلا لها رکذ دقف : ميقالخآ ىف تيقب ىنلا ةدشلا ىلا ريشي : هرهغ لاقو . هقا ف بضغلا ىلا كلذ هب ىضنأ
 نرح 4 بينما نغ ور م اولاق : انه قامركلا لاق ) هين ) مهم مد داکب ال مهيأ فورعم قلخ هوس ءدلو

 دحاو نع ور 1 هنأ ىراخيلا طرش نم روهكلا فالع اذهو « بیسلا نإ ديعس هنبا الا  نايباص هوبأو وهو -

 6 همالک قات نمو اما الإ ةعذي لل هنأ كلذو 6 هتبارغ لا عجار ررپشلا !ذهو : تلق ۰ داو وار الإ هل سيا

 ةدع ف هفاليخ ىلع هلع دج و دقو ؛ ام رص یراخبلا نع لقب ل كاذ نأ piney ‹ كلذ اومرتلي مف نوقتحم ا امأو

 طربثلا مياس ريدقت لعو 5 فبدلا مولع ىلع تكلا » یف كلذ تررف دقو « هب دم نالف اذه م اهنم : عضا وه

 الف لودع مهاكف ةياحصلا امأو ٠ ةباحصلا ريغ ىف وه امنا روكذملا طرشلا نأ عضوملا اذه نع باوجلاف « روکذلا

 یعدا نم جاتحو ۰ جوج وبن موضعإ مالك ىف كلذ عقر ناو 0 لوېجم هی ترث نأ دما مهم دحاو ىف لاقي

 ۱ ۱ ةبوجالا ىلا عضاوملا ةيقب ىف طرشلا

 ىقأ : لاق لمح نعد مزاح وأ یئدح لاق ناسغ وب انثادح م ىبأ ی دفع شرم - ۱

 ی ىنلا امف - سلاج ديسأ وبأو  هرلخف ىلع هتضوف « دلو نيح يَ ىلا ىلإ 1 ىلأ ن رذمملاب

 ل اقا 1 ىملا أ : لاق یدلا "یقافتساف ۰ 22 ىلا رذخا ن٥ "لمتح اف رباب ديسأ 9 اف ¢ هب دی نيب

 « رذنلا ذئموي هاف ¢ رذیلا ويسأ یکلژ : لاق . نالن : لاق 1 هوس ام : لاق ۰ 1 "لوسراب ابل : ديسأ 7

 مفار ىبأ نع ونين ىلأ ن ماط» نع 6 نع ررفعج نب ع ان ربخآ لضفلا نق دص اشم — ۲

 « بنيز ڈا لوز اهأيسف « اسف کر : ليقف « در اما ناك ب نیز "نأ ةرره ىلأ نع»

 ù ريبج ن ديجلا ديع وا لام نا رجم رج نبا"نأ '”ماشه ات لح 0 وم نب میهآ را اشو - ۳

 : لاق ؟ كما ام : لاقف « يلهب ؟ىنلا ىلع مدق اح هدج نأ ىث دغ بیسلا نب ردیمس ىلإ .تسلج » لاق ةبيش
 زد یوم و ۹ ۰

 ایف تلاز ۵ : بدسملا نبا لاق . ىبأ هوا عا ربعك نأ ام ء لاق « لمس تنا لب 1 لاق ©« نزح ییا

 دعب ةنوزملا

 ةورع لسه نم ةجيش ىبأ نبا جرخأ ای حرم ةمجرتلا هذه ( هم نسحآ مما ىلا مسالا لی وحت باب ( هلوق

 ليپسنلا مانتمأ هل ( ) ١



 بدالا باتك - ۷۸ ۱ هلك

 ماده نع رخآ هجو ن٠ ىذمرتلا هلصو دقو « هنم نسحأ وه اه ىلا هلوح حيبقلا مسالا م اذا عقيلي ىنلا ناك د

 ها ىناا لا ديسأ ىبأ نب رذنملاب فآ) هلوق دعس نب لوس ثيدح لرالا : كداحأ ةثالث هفو « هيف ةشئاع ركذب

 ىف ةمامجا ةالص ىف اذه هدلو ركذ مدقنو « حيحصلا ىف ثيداحأ هلو روپشم یا ریفصتلاب ديسأ وبأ (دلو نيح ٠
 یا هب ىتأ دلولا مدحال دآو اذإ ةباسصلا ناكر ؛ قالطلا باتک ف هيبأ نع هتياور تمدقتو « یزاغلا

 ىبلف ) وق هل امارك | ىنعي ( هذال ىلع همضوف ) هلوق . ثوداحالا ىف كلذ رركن دقو « هيلع كراببو کند

 ىه یود : نيتلا نبا لاق . هريغ نع كاهلأ دقف ءىش نع كلخش ام لكو : لغتشا ىأ ( هدب نيب .یشب عير ىنلا

 قافأف هب الغاشم ناک ام یضقنا ىأ ) 5 ىذلا قافتساف ) هلوق ۱ ”ىط ةذل حافا ابو « ةرورشملا ةغللأ یهو مع نزو

 فاقا حتفب ( هانبلق ) هلوق . ین« قافت-او هضرم نمو همون نم قافآ لاقي ۰ هنع لأسف ىصلا رب مف كلذ نم

 ةزمه ةدايزب هانبلقآ هتیاور ىف عقو هنأ نيتلا نبا ركذو , هلزنم ىلا هانفرص ىأ ةنك اس ةدحوم اهدمب ماللا ديدشتو

 ها ناك هنأكف , هنييعت ىلع فقأ ۸ ( نالف لاق ؟ همسا ام ) لوق . ةذل هريغ اهتبثأو اهفذح باوصلاو لاق : هلوآ

 اذه ريل ىأ ( رذنملا هما نكلاوز هلوق ۰ ةاورلا ضءإ هيسفف هامس وأ . هنيبعت نع تكسف انسحتسم سيل امسا
 هب رذ» مع هل نوکب نآ ال ژافت رذناا هام" : یدوادلا لاق « رذنلا وه لب هن قيلي ىذلا هما هب همس ىذلا مسالا

 ىفأ طهر نم روپشم ىناحص وهو ىجررخلا ىدعاا ورع نب رذنااب رذنملا ىم ةنأ ی زاغمل ىف مدقتو : تلق

 . عئاصلا عیفن وه عفار وبأو « سنأ ىلوم لاله نبا وه ( ةنوميم نآ نإ ءاطع ) هلوق « نائلا ثيدحلا . ديسأ

 « ةبعش نع ردنغ وهو رفعج نب دم ةءاور ىف اذك ءارلا ديدشت و ةدحوملا حتفپ (ةرب اپسا ناكبفيز نأ ) هلوق

 فنصملا هجرخأ « ةرب ةنوميم مسا نكد ةريره ىبأ نع دنسلا اذپب ةيعش نع قدزرم نب ورع لاقو . ةءامج هقفاوو

 فی ىناا جو ىلرالاو . ةلس نأ تفب وأ شحج تنب یه بنيزو ؛ ربكأ لوآلاو « هنع , درفملا بدآلا » ىف

 شحج تنب بايز ةصقو « ربلا دبع نبا لاق اذک لِي ىذلا هريغذ ةرب الوأ ا, ناك امهنم لکو , هتبيبر ةيناثلاو

 اوكزت ال : يلب ینا لاقف ةرب تيمس » تلاق ةلس مآ ینب بنيز نع ثيدح ءاسنئأ ىف دواد وبأو لسم ايجرخأ
 مسا ناكو» لسم تاياور ضمب ینو « بنيز اهومس : لاق ؟ امسن ام : اولاق . کنم ربلا لهأب لع هللا ناف کسفنآ

 : تلاق شحج تنب بايز نأ » فعض هيف دنسب « فلت وا » ف ىنطقرادلا جرخأ دقو « ةرب شحج ینب بنبز

 وه نکل و « !مثاعسأ نم مساب هتیمسا (۱) اءلسم ناک ول لاقف « ةريغص ةربلا ناف « هتريغ ولف ةرب ىمسا ها لوسر اب

 دواد وبأو ملم جرخأف  نيئمؤملا ما ترالا تنب ةيريوجل كلذ لثم عقو دقو . ةرباا نم ربك أ شحجلاف شحج

 اهايسف اا ىلا لوح « ةر ثراحلا تذب ةيريوج مسا ناك » لاق سابع نبا نع < درفلا پدالا و ف فزمملاو

 , ربلا نم ةقمشم « ةر د ةظفل نال ىأ ( امسفن کزت ليقف ) هلوق ۰ « ةرب دنع نم جرخ لوقب نأ هرك« ةيريوج

 . « کشم را لهأب لعأ هللا , بنی ز ةصق ىف لاقو « ةرب دنع نم جرخ لاقي نأ هركد ةيريوج ةصق ىف عقو كلذكو

 هلوق ٠ ىجملا ناثع نبا ىأ ةبيش نب ريبج نب دیا ديعو : فسسوب نبا وه ( ماشه ) هلوق ۰ ثلاثا ثيدحلا

 نع هلصو ىرهزلا هب ثدح الو « د.حلا دبع هب ثدح امل ثيدحلا ديعس لسرأ اذكه ( انرح هدج نأ ىنئدغ )

 ررحو « خسفلا ةلج ىف اذکه : یقالوپ ةمبط ححصم لا ه53)



 ىبدحلا ٩۱۹۱-٩۱۹۷ 0%

 نيبن رخآ هجو نم الوصوم ءاج اذا لسرملا نأ یعفاشلا ةدعاق ىلع اذهو « هلبق ىذلا بابلا ىف ةنابب مدقت اک هيبأ

 ناكاذإ لوصولا ف لسراا حلب ال لامرالا و لصولا ىف فالتخالا نأ ىراخبلا ةدعاوو « لسرلا جوخ ةو

 حيبق ساب ةيمسقلا یغبنت ال ىربطلا لاق « ديما دبع نم ظفحأ ىرهزلا ناف انه ینلاک « لسرملا نم ظفحأ لصاولا

 تناک ولو : لاق « لوالا نم صخآ ثلاشلا : تلق . بسلا هانعم مساب الو , هل ةيكزتلا یضتقی مساب ال و ‹ یعلا

 هنأ نظرف ممالاب عماس عمسإ نأ ةداركسلا هجو نکل « ةفصلا ةقيقح ام دصقب ال صاخثالل مالعأ ىه ان ءامسالا

 3 هقا لوسر ريغ دقو : لاق « دص ناك هبحاص هب یعد اذإ ام یا مس الا لوح ناك كلذلف ‹ ىمسلل ةفض

 زاجأ مث مث نمو : : لاق ۽ رایمخالا هجو لع لب ام ىعسفلا نم عذملا ا ريغ ام سیا و < ءاعأ ةدع

 ليوحت نم عنتما ال انزح مزلي مل مک هنآ هيلع لدیو ۰ حلاصب دسافلاو نسحب حيبقلا لجرلا یمسب نأ نوا

 درو دقو . اصخلم ىهتنا « ىبأ هینارس امسا ريغأ ال ١ هلرق ىلع هرفأ امل امزال كلذ ناك ولو « كاذب لمس ىلا هما

 نوعدت نا و همقر ءادردلا یا ثیدح نم نابحح نا هحمو دواد وأ هج رخآ اعف كلذو ٠ ءاهسألا نیسحتب مالا

 یآ نب هللا دبع نيب اعاطقفا هدنس ىف نأ الإ « تاقث هلاجر و « ج امسا اونسحاف « مكئابآ ءاساو مكئامسأب ةمايقلا موب

 ةلتءو صامل مب ینلا ريغ دقو : دواد یا لاق « هكردي مل هناف [ ءادردلا ىبأو ] ءادردلا یآ نع خوار ايركذ
 كلذ ريغو برحو باپشو ةدحوملا فيفو ةلمرملا مطب بابحو بارغو ناطيشو مال اهدعب ةانئملاو ةلمهملا حتفب

 _ ثراحلا نب هللا دبعل هلثم عقوو « عيطم نب هللا دبع دلاو ىودملا دوسالا نب عيطم وه هرکذ ىذلا ىصاعلاو : تلق

  دنسب ثراحلا نب هقا دبع ثيدح نم قاريطلاو رازلا هجرخآ رمع نب هللا دبعو ورم نب هللا دبع و ءزج نبا

 وبأ ملم وه بارغو « هللا دبع وه ناطيشو ؛ ىلسلا دبع نب ةع وه ةلتعو < ةريثك كلذ لثم ىف رابخالاو نسح

 نب نسحلا وه برحو « یراصتالا ماع نب ماشه وه بارشو « ىبأ نب هقا درع نب هللا دبع وه بابحو « ةظيار

 ةباحصلا ىف اتك ىف ةنيبم اهديناسأو « ابرح الوأ ىلع هامس ىلع

 با ىنعي « ميهارب| و یبنلا لبق : سنأ لاقو . ءايبنألا ءامسأب ی نم اپ - ٩

 با ميها ربا "تیر ء ىفرأ نآ نبال تاق ”ليعاممإ ای كح د رشب نب دمع انثدح ريم نا شم - ۵6

 ف کن "ینال نكلو 0 هبا شا يف 2 دع دم "نوکی نآ ىف ولو 0 ۳ "تام ۳ لاق 1 "ىلا

 "تام ال : لاق ءاَربلا تمم » لاق تباث نب ”ىردَع نع ةبعش انربخأ برح نب ناملس اشو - ۰

 2 ترم 4 4 "نإ : كي للا لور لاق مالسلا هيلع مهار

 نب رباج نع » دعا ىبأ نب ماس نع نمرا دبع نب ع نع ”ةبعش انك دح هدأ شم - ؟لو5

 . مس مس مس انآ ام اف م یتبنکب اونتکست الو ىمساب اوم : زا فا ' لور لاق : لاق "یراصنألا هللا دبع

 ولو یبلا نع سنأ هاورو
 0 0 - # يک رم # یک مے ۱ ۳ ۱

 یرابا سده e Cyr) حم



 بدلا باتك - ۸ ۷۸

 "ناف « آر دقن مانا ىف ىنآر نمو « یبنکب اوتکتت الو ىمساب او : لاق عین نع هنع هلا یضر ةريره

 « رانلا نم هدعقم | ادم "لع باذك نمو ؛ نروص لثمتی ال ناطیشلا

 ةدر فأ نع 0 فأ نب هللا دبغ ن ر نع ةماسأ وأ انثدح ءالملا نب دم ازم - ۸

 ةكربلاب 4 اعدو ةرمتب کس « هاربا هام ءب یبلا هب ”تينأذ « مالغ یل لو : لاق یموم یب نع »
 < !یسوم ىبأ دلو ربك أ ناكر « "ىلإ همفدو

 : لاو ةبعش نم ةريفلا تعمس» ةقالع نب دايزر انثدح ةدئاز انثدح دیل وا وأ شرم - ۵

 الكي ”ىنلا نع ةركب وبأ هاور « ”ريهارإ تام موب سشلا تننکنا

 فر دح نم ملم هجرخأ اهدحأ : ناعرص نائيدح ةيجرتلا هذه ىف ( ءايبنالا ءامسأب ىمس نم باب ) هلوق

 دواد وبأ هجرخأ امهناث « مهلبق نيحلاصلاو ممايبنأ ءامسأب نومسي اوناک منا ١ لاق يوي یبلا نع ةبعمش ن, ةريغلا
 اومست » همفر ةمجعملا حتفو ما مضإ یمشا بهو ىلأ تیدح نم « درفلا پدالا » ىف فتصلاو یاهنلاو
 « ةيمو برح اهحبقأو , مامهو ثراح اهقدصأو « نمحرلا دبعو ها دبع هقا ىلا ءایسالا بحأو « ,ايدنالا ءامسأب
 وأ ايندلا ثرح ىف دبملا ناف نارخآلا امأو « هللا ىلا ءامسالا بحأ باب و ىف مدقت الف نالوألا امأ : مهضعب لاق
 نم ةيم قالو هراكملا نم برملا ىف الف ناريخالا امأو « ءىشلا دعب ءىثلاب م لازب ال هنالو ةرخالا ثرحب

 درلا ىلا كلذي راشاو بابلا ثيداحأ نم هو, درسا م نتکا هطرش ىلع انوكي : امل هللا هحر فا لا نأكو . ةرارملا

 یراخیلا جرخأو . ءايقنالا ءامساب ماس ناكو ةحلط دالوأ ءاسأ ريغا نأ دارأ هنأ رمع نع مدقت اک , كلذ هرك نم ىلع
 ل یبنلا یاس م لاق مالس نب هللا دبع نإ فسوي ثيدح بابا اذه ةجرت لثم ىف « درفملا بدالا » ىف اضيأ
 نب دیمس نع حيمجص دنسب ةبيش ىلأ نبا جرخأو « لئامثلا و ىف ىذمرنلا هجرخأو حیح هدنسو ثيدحلا « فسوب
 ثيدح لوالا : ةقلعمو ةلوصوم امدح رشع دحأ هيف ركذ مث . « ءایبنالا ءاسأ هيلا ءاسالا بحآ , لاق بیسلا
 ىنهمشكلا نع رذ ىبأ ةياور ىف قيلمتلا اذه تبث ( هنبا ىنعي « میهاربا ي یبنلا لبق : سنأ لاقو) هلوق « سأ
 « ىلاثلا شب دلا . رانا ىف الوضوم مدت لب وط ثیدح نم فرط وهو < اضيأ ى.نلا ةياور ىف وهو ؛ هدحو

 نبأ وه ل.ءابسأو < ىدبملا وه رشإ نب دو < هد بسآ نيك نب هلا دبع نب د# وه ( ريك نا =a ) هلوق

 تبار ) هلوق . ىاحصلا نبا ىباحصلا هقا دیع وه ( قوأ ىبأ نبال تاق ) هلق . نويفرك هلك دانسالاو « دلاع
 ةناک هيلع ةدايزلاب حرصو هيلا ةراشالاب لاؤدلا باوج همالك نمضآ ( اريغص تام لاق ۰ مقلب ىنلا نبا ميهادب
 دلاخ ی بأ نع ليعامس] نع ديم نب مدارا هاور دقو . كلذ ىف بیساا ركذ مث . اريغص تام نکا هتيأر مع : لاق

 ليعامسا نع رب رج قيرط نم ىليعامسالاو هدنم نبا هجرخأ  ريذص وهو كام ؛ هب سان هبشآ ناک ممت لاق » ظفلب
 یضق ولد ) هلو . « ایبص ناك : لاق ؟ تام نيح ناك ءىش ىأ لثم لپ ىنلا نبا ميهاربا نع قرا ىبأ نا تلأس »
 ال اذه لثمو . قوآ ىلأ نب هللا دبع هب مرج اذه (هدعب ین ال نكلو) مهاربا (هنبا شاع ین دم دعب ن ي نآ
 قم ىنلا نبا ميهاربا تام امل و لاو سامع نأ ثي دح نم هچام نبا جرخأف : ةعاج هيلع درارت دقو ىأرلاب لاقي



 فید 1۱۹6 - ٩۱۹٩ ۵۹

 ناو دمحأ یورو « ظبقلا هلاوخأ تقتع9لو , ايبن اقيدص ناك-ا شاع ول « ةئجلا ىف اعضرم هل نا : لاقو هيلع ىلص

 نكي مل نكلو , امين ناکسل قب ولو « دبملا 5 دق ناک لاق ؟ مهار غلب مانا تا اس و ىدسلا قيرط نم هدنم

 ةصقلا ركذي ملو « ايبن اقبدص ناكل عقلي ىنلا نبا ميهاربا شاع ول  دحأ ظفل و « ءايينالا رخآ کیبن نال « قبيل
 مدارا ةمجرت ىف ىوونلا لمح ىذلا ام ىردأ الف « كلذ اوقاطأ مآ ةياحصلا ءالؤه نع ةحرص ثيداحأ ةدء هذبف

 مالكلا ىف ةراسچ و ؛ لطاي وه : لاق ثم هتفا ایم و كلذ راکاتسا ىلع تأغلاو ءامسالا بي دمت باتک نم روكذملا

 « نيروكذملا ةياحصلا نع كلذ رضحتسا نوكي نأ لمحو . لا زلا نم مظع ىلع موجو ةفزاجمو « تايرفملا ىلع

 لاقف روكذملا ثيدحلا « باعيتسالا » ىف ربا دبع نیا هلبق ركذتسا دقو , كلذ لاقف مهنع رخأت نم مريغ نع هاورف

 ىلا هلئاق بسن ىتح , هسکع زوچ اذدكسف ابن ىثلا ريغ دلی اکو « ىنب سیل نم حوت دلو دقو « وه ام یردآ ال اذه

 هيف اوتآ امن نيروكذملا دیاحصلا نع لقن یذلا نأ عم « كلذ ريغ ىلا لع ريغب ةبيغملا دومالا ىف ضوخلاو ةفزاجلا
 لاق « ةئجلا ىف اهضم هل نإ : تلي ىنلا لاق هاربا تام امل د ءاربلا ثيدح ثااثلا ثيدحلا ۰ ةيطرش ةيضقب
 . ةنجلا ىف اعاضر هل نا یا اهحتفب و « هعاضرإ متي نم ىأ عضرأ نم لعاف مسا هنأ ىلع ميلا مضي وه : ىباطخلا
 هعاضراب اهتفصو ناف ؛ هلوأ مضي ةعضرم ىف « هعضرت دلو اه ىأ عضم ةأما : حاحصلا ىف لاق نيتلا نبا لاقو

 ةباور ىف عقو : تاق ۰ ميلا حتفب دعا هوري ل نکل و ۰ حصي انه ىنعملاو : لاق « ملا حتفب ىنعي ةعضرم تلق

 وأ ارش رشع ةلس نبا ناك نام امل هلال « هعاضرإ لكت ىنعملاو « ةئجلا ىف همضر“ اعضرم هل نأ د لیعایمالا

 «یمساب اومسد ریاج ثيدح عبارلا ثيدحلا . اموي نيميس شاع ۱ء] ليقو « نيئياورلا فالتخا ىلع اربش رشع ةيفامت

 ةبعش نع رخآ هجو نم ملم هجرخأ دقو « ابيرق هحرش مدقت دقو « نيص- نع ةيعش نع مدآ نع ارصتخم هرکذ

 اوس مینا لوق باب » ىف ابرق هيلع هيبنتلا مدقت ( سا هاودو ) لوق ؛ سماخلا ثيدحلا . هماهتب نيصح نع
 ىف عقوو « یینکی اونگتت الو یمساب اومس و ةرب ره ىبأ ثيدح نماثلاو عباسلاو سداسلا ثيدحلا . « ىمسأب

 وه ( ثيدحلا . . مانلا ف فآر نمو ) هلوق ٠ اییرق هریجون مدقت دقو « قونكب » انه ىسخرسلاو لمتسلا ةياور

 . : ادمعتم ىلع بذک نمو ) هلوق ٠ ریبعتلا بانک یف هحرش ىتأيسو ؛ دانسالا اذهب یوارلا امہعج رخآ ثيدح
 یل دلو » لاق ىرعشالا وه یوم ىبأ نع عساتا ثيدحلا . علا باتكىف هحرش مدقت رخآ ثبدح وه ) كثيدحلا

 مالا ناك ولف الاو : هل دوي نأ لبق ىنك یسوم ابآ نأب رعشي اذه ( یسوم ىبأ دلو ربك | ناكو ) هلوق . « مالغ

 ةريضلا ثيدح رشاعلا ثيدحلا . يهاربا ابآ ىنكي ناك ةنأ لني لو « دوکذلا يهاربإ هنباب ىنكل كلذ ريغ ىلع

 نم الوطم دانسالا اذه فوستلا ىف مدقت دقو « ارصتخم هدروأ اذك < ميهاربا تام موي سمشلا تفسكناو

 ةركب وبأ هاور ) هلوق « رشد ىداحلا ثيدحلا . كانه هحرش مدقتو انآ الوطم ةفالع نب دايز نع رخآ هجو

 ةركب ىبأ ثيدح- قرط نم ءیش ىف رأ مل نكسل ؛ اةاعمو فوسکلا ىف الوصوم هجرخأ ام ىلا يشب ( ب ىنلا نع
 ثيداحالا عوج نأ عم « رمقلا فوسک باب » ىف اهدنسأ ةياور ىفالإ < هاربا تام موي ناك كلذ ناب حيرصتلا

 ديعس نع تبث دقو « ءايبنآلا .اممأب ةيمسنلا زاوج تیداح لا هذه ىف : لاطب نبا لاق « جيلا هلاق اك كلذ ىلع لت
 كلذب ىمسملا دحأ بسی الثا « كلذ ربع هركامتاو « ءايينالا ءامسأ هللا ىلا ءامسالا بحأ » لاق هنأ بيسملا نا

 موسي » سنا ثيدح كلذ يف ةجحلا نأ ىربطلا ركذو « نسح دصق وهو كلذ ىف لذتبب الثا مسالا يظعت دارأف



 بدالا باتک - ۷۸ ۸۰

 الف هتوبث ريدقت ىلعو « هنع تراث نع ةيطع نب مكسحلا ةياور نم هنآل  فعض وهو : لاق ۾ من ونعلی و اد

 اومس باب » ىف ثيدحلا اذه ىلا ةراشالا تمدقت دقو < ادم ىمسي نم نعل نع یه هيف لب ٠ عن هيف ةجح

 وجرأ انأ : لاقف . ءاديشلا ءامعآ كينب ءایما و ءايبنألا ءامسأ “وب ءاجمأ : ريبزلل لاق ةحلط نا لاقي و لاق « یمساب

 ةحاظ هلمف ىذلا نم ىلوأ هلعف ینلا نأ ىلا راشأف , ءابنآ كونب نوكي نأ وجرت ال تنأو « ءادهش "وب نوكي نا

 « ديلا هذیست سس - ۰
 ةريره فأ نع » دیمس نع یرهژا نع ةنيّيع "نا انثدح نيكد نب ”لضفلا من وبأ انربخأ - ۰

 ۳ نا شایع « ماشه نلسو « دیا وا نیدیل ولا نأ مبل : لاق بک را نم تار 2 ینل مفر ۱ : لاق

 « فسوب ینسک نین مهملع اهلمجا ملا رم ىلع سو دادشا “م ملا . نينمؤملا نم ةكع نیفهضتسلاو ي

 ىج » دوعسم نبا ثيدح نم ىناربطلا هجرخأ ثيدح مسالا اذه ةهارك یف درو ( ديلولا ةبمست باب ) هلوق

 دروو « ادج فيعض هدنسو ثيدحلا « ادو وأ ةيم وأ ايرح هدلو وأ هدبع لجرلا یمسإ نأ د هللا لوسر

 انثدح م لاق هةيرط نم « لئالدلا و ىف قعبلاو هخيرات ىف نايفس نب بوقم هجرخأ لسرم رخآ ثيدح اضیآ هيف
 «لئالدلا» ىف قهبلا هجرخأو « ىعازوالا ورمع وبأ انئدح ملم نب ديل ولا انثدح یکسکسلا سابملا نب دلاخ نب دمع
 نع امهالك رمدم نع هيلامأ نم یا ءرجلا ف قازرلا دبع هجرخأو « ىعازوالا نع ركب نب رشب ةياور نم اضيأ

 ءامساب هومتیمس : ب هللا لوسر لاقف « ديلولا ءاممف داو ةملس مأ یخال دلو » لاق بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا

 نب ديل ولا لاق « هموقل نوعرف نم ةمالا هذه ىلع رشأ وه ذيأولا هل لاقي لجر ةمالا هذه ىف نتوكسما , مم-تنءارف

 هب سانلا ةناغا ديز نب دياولا هنأ انار مث . كلملا دبع نب ديلولا هنوري اوناکف : ىعازوالا لاق هتياور ىف ملسم

 نم ركب ن رشب ةباور قو « له مهف رنک و كاذ ببب ةمالا ىلع نتفلا تحتفناو هول:ةث هيلع | وج رخ نيح

 ىبأ نب ثراحلا هجرخأ اذکهو « اهءال ةيلس مآ وخأ هنأ هتياور ىف نيبو « هللا دبع هومسف همسا !وريغ » ةدايزلا
 بیسلا نب ديعس نع ىرهزلا نع ىعازوالا نع شارع نب لیعایسا نه لیعامسا نأ نب ليعامسا نع هدنسم ىف ةماسأ

 هيف دازف شارع نب ليعامسا نع ةريفلا ىبأ نم دحأ هجرخأو ؛ ثرامحلا ةياور نم «لثالدلا » ىف مع وبا هجرخأ

 ال هنأ نابح نبا ىعداف « رمع هيف دازف « هب رمع نع بیسلا نب دیعس نع ىرهزلا نع هريغو یعازوالا ىثدح لاق»

 الو قلي هللا لوسد هلاق ام « لطاب زبخ اذه : شايع نب لیعایسا ةمجرت ىف « ءافعضلا » باتک ىف لاقف ؛ هل لصأ

 دمتعاو. شامع نب لیعاساب هلع م ٠ ىعازوالا ثيدح نم وه الو ىرهزلا الو ديس هب ثدح الو ؛ رع هاور

 ىلعو ٠ هب درفني مل لیءامتا ناف « بصي لف « تاعوضوملا » ىت ثيدحلا دروأف نابح نبا مالك ىلع ىزوجلا نبا
 ىعاذوالا باما نم هريغو دياولا دنع تركذ اک هلصأف الو « دانسالا یف رع ةدايزب درفنا ااف هدارفنا ريدقت

 حيحصلا طرش ىلع وبف ةيلس مأ نع هاقلت بيسملا نب دیعس ناك ناف « ىرهزلا باعصأ نم هريغو رمعم دنعو « هنع

 دمع نع قإ نب د ةياور نم « ثيدحلا بيز ه ىف را مادي هچرخآ ةبلس مآ نع ادهاش هل نأ كلذ دیو

 همسا ةريغملا لآ نم مالغ ىدنعو مب ینا"لع لخد » تلات ابمأ نع ةي مأ تنب بنی نع .اطع نع ورع نا



 فبدلا ۰۱۲۰۰ ٩۲۰۲ ۵۸۱

 ةمالا هذه ىف نركيس ةناف همسا اوريغ « انانح دیلولا متنا دق : لاق؛ ديلولا : تاق ؟ اذه نم : لاقف , ديلولا

 نم هجرخأ هيف ةربره نآ رکذب الوصوم ديلولا نع رخآ هجو نم کاج لا هجرخآ دقو « ديلولا هل لاقي نوغرف

 ديلولا وهف الاو دیز نب هلولا فاختسا نا یرهزا لاق » هرخآ ىف لاقو سم نب دیا ولا نع دامح نب میم قيرط

 اذه نكي مل الو . معأ هقاو داح نب مهل ماهوأ نم هيف ةريره ىبأ ركهذ نأ یدنعو : تلق ۰  كلملا دبع نبا
 اهوركم ناك ول هلام ٠ زاوجلا ىلع لادلا ثردحلا هيف دررأو ةتدامك هيلا امرأ ىراغبلا طرش ىلع روکذلا بدل ا

 دعا مدق دق روکذ)) ديلولا نب دیاولا نأ ىلع ةلالدلا روکذلا ثيدحلا قرط ضعب ىف ناف « ةتداعك ی ىنلا هديذل

 مسا كلذف ديلولا مسارييغتب سآ هنأ مدقتامامأو « همسا ريغ ي ةنأ لقني مو یزاغلا ف ىضم اک ارجابم ةنيدملا كلذ

 ن لیعاسا قد رط نم ةريغملا نب ديلولا نب ديلولا ةجرت ىف ىناربطلا جرغأو « هی كر هايسف ءريغف روكذملا دلو

 ةلس مأ ىلع لخد إب ىنلا نأو ؛ ارجاپم ةنبدلا ىلا ءاج نأ دعب ديلولا نب ديلولا توم ةصق ىف ىوزخلا بوبأ

 انانح ديلولا نوذختتل متدكنا » لاقل ةريغملا نب ديلولا ابآ ديلولا نب دیلولا كيأ : لوقت یهو هتوم دعب

 نع ةريغملا ن هيلولا نب ديلولا نب هللا دبع نب ةءلس نب بوبآ لا هاو هجو نم هدنم نا هلصوو « دنا ديع ها

 لات لبج نب ذاعم كثب لح نم ترا قار طلا هچرخآ ام ثيدحلا دها وش نم و ۰ هرک ذف یب ىلا ىنأ هنأ هلج نع هيبأ

 لچر ةمدي هوب « مالسالا عقارش مداه نرعرف ما ديلولا د لاق هيف ار لح ركذف « یک هنا لوسر انیلع جرخ »

 ادج فیمض هدنس نكلو , هتیپ لهآ نم

 افرح معنا نم صقتف "هبحاص امد نم ساپ حس ۱۱۱

 6 ره بآ : تلي ىنلا ىل لاق هنع ها ضر ةريره ىبأ نع» مزاح وبأ لاقو

 نا » نهرلا دبع نب "لس وبأ ىنثلح لاق ىرهزلا نع بيمش انربخأ نايل وبأ ام - ۰۱

 ”تلق .مالسلا كر قي ليربج اذه "شتاب : لتي هللا ءلوسر لاق : تلاق هب ىبنلا وز اهنع هللا ضر ةشنا

 « ىرت ال ام یری وهو : تلاق . هللا ةمحرو مالسلا هيلعو

 هللا ىضر سنآ نع » ةبالق ىبأ نع بوبا انثدح "بیو انكدح ”ليعامسإ نب یوم او - ۲

 كيور « شمنأ ب : ب ىبنلا لاقف . "نه قوس هی ىبنلا 'مالغ ةشمأو لا ىف ميكس مآ تناك: لاق هنع

 « ريراوقلاب كوس
 ىف ةشئاع ثيدحل قباطم وهو « فرح ىلع رصتقا اذك ( ارح همسا نم صقنف هبحاض اند نم باب )

 رم سیل : لاقف هتقب اطم ىف لاطب نا عراثن ةرب ره ىنأ یبدح امأو . « شا , ىف سنأ تیدل و « شئاو و

 ةر رهو ةر رهابآ هانک ناكه نأ كلذو « ريكدتلاو ريبكستلا لا فرن أّلاو ريغصتلا نم ظفلا لقن وه اماو « خرا

 نوک نكسا « ةلهبا ىف صقن وف : تلق . ىنغملا ف ةدايزو ظفللا ىف ناصقن وهف « !ركذم اممساب هیطاخ ةره ريغصت

 نم ص ۶ هنأ قدس ةريغالا ء ايلا فاح اذان ةره ىو ريغصتلا لبق مسالا لل هنأكو « رظف هيأ فرح هنم صقنلا



eAبذآلا باتك -۷۸  

 ةشأاع فبیدح هيف دروأو « افرح و لدب « ايش د لات نکا « هلثم « درفلا بدالا و ىف مجرت دقو « افرح مسالا

 ىبأ نع مزاح وبأ لاتو ) هلوق . هيلا ىحوب ليربجو « مو تنكأ : لوقي هفتك برضإ یللاو نائم تبار »

 هحر فاصملا هلصو ثيدح نم فرط اذهو « !مفیفخت زوحيو ءارلا ذيدشتب ( ره ابآ اب لَو ىنلا ىل لاق : ةر ره

 ىأيو « ره ابآ اي : لاقف یمأر ىلع مئاق لب هلا لوسر اذاف  هيفو - دیدش درج ىنباصأ » هلوأ ةمعطألا ىف هللا

 اي) لوق ٠ هلثم هيفو ءعوجلا نم ىدبكب ضدالا ىلع دمتعأل تنك نإ وه الإ هلإ ال ىذلاو » هلوأ ثيدح قاقرلا ىف

 ىف زوو « ميخرت ريغب تاياورلا یف عقو ام رثك ]و « رعشلا نم زوم ام باب » ىف هحرش مدقت ( كديور شمنأ

 هليق ىذلا ىف اک حفلا و منه نیشاا

 لج داوي نأ لبقر "یبصا ةينكلا سس - ۳
 ”نسحأ لإ 'ىبنلا ناك : لاق سنأ نع » حاّيلا ىببأ نع ثراولا دبع انتدح دادم اشو - ۰۳

 ۹ لا لمفام « ريمع ابأ ای : لاق ءاج اذإ ناکو - ایطف هبسحأ لاق - ريغ وبأ 4 لاقي 8 ىل ناکو « اقا سابا

 موقي من «حطنیو سنكليف تحت ىذلا طاسبلاب رمأيف مای ىف وهو ةالصلا رضح اف « هب ماي ناک "دن
 اش لصيف هل موقاو

 ريمع ىبأ ةصق هيف ركذ « لجرلا دل » ىنيهشكلا ةياور ىف ( لجرلا داوي نأ لبقو « ىبصلل ةينكلا باب ) هلوق
 ىلع درلا ىلا كلذب راشأو « ىلوالا قيرطب لب قاحلإلا نم ذوخأم ىت املا نكرلاو « ةمجرتلا ىنكر دحل قباطم وهو

 كالا هح و ىواحطلاو دحأو هجام نا جرخأ دقف  عقاولا فالخ هنأ ىلا ادنقسم هل دا وب مل نم کت عم نم

 جرخأو « ینانک ب ىنلا نا : لاق ؟ دلو كل سيل و یح ابأ ىنكسن كلام : هل لات ربع نا , بیبص ثيدح نم
 سانلا عمسآ و ‹ دلو ىل سيلو رضنلا ابا ىنك أ ق] مها رال تباق » وربع نب ليضف قيرط نم روصنم نب ديعس

 هل داوب ال امةع ناكو لبش ابأ ىنكي ةمقلع ناك: مدارا لاقف ؛ رعج وأ وپف دلو هل سیا و یک | نم : نولوقب

 بدالا » ىف فنصلا جرخأو . ةدحولا نوک-و ةمجعلا رسکب لبشو « ةلمباا نوكسو ما حتفب رمج هلوقو

 لاق ۰ برملا دنع المهتسم كلذ ناکدقو . ىل دلوب نأ لبق دومسم نب هللا دبع تانك : لاق ةمقاع نع « درفلا

 نونتکی ةيادصلا نم لاجر ناك : لاق ىرهزلا نع ةيبش ىبأ نبا جرخآ و . « ورع اه سیا و وربع ةينك اه » رعاشلا

 : لاق نازولا لاله نع زئانجلا باتك نم « م ینلا بق ىف هاج ام باب » ىف فنصملا جرخأو . مه دلوي نأ لبق

 جرخأو . كلذ ريغ لاقيو ةيمأ وبأ لاةيو ورمع وبأ روكذملا لاله ةينكو : تاق . ىل دل وي نأ لبق ةورع فانك

 لا ٠ خيص هدنسو « هل دل وب نآ لبق نجرلا دبع ابآ هانک دي یہا نآ » دوعسم نبأ نع ةمقاع نع ىناربطلا

 رکذ نم نأ با اما نال بيقأثلا نم نمالا و 4 فا وب یتح شاعس هنأب ال افت ىبصلا نونكي اون اک : ءاملعلا

 مءانبأ اورداپ : مهلئاق لاق اذطو « هبيقلت نم نمآ ةينك هل تناك اذاف هب صاخلا همساپ هركذي ال نأ همظمیف اصخش

 ینکی نأ صخشلل هرك مث نمو , مجعلل بقللاك برملا ةينكلا : اولاقو . باقلالا اماع بلغت نأ لبق ىتكلاب
 ةليقث ةيناتمت مث ةيلاقوف ةا حايناا وبأو , ديعس نا وه ( ثراولا دبع ) هلوق . فيرعتلا دصق نا الإ هسفن



 ۸۳ ٩۱۲ ۰۳ ثب دملا

 باب» ىف حاينلا ىبأ نع ةبمش ةيا ور نم مدقت دقو , نوب ريمب هلك دانسإلاو « دیمح نب ديزي وه ةلممم مث نیتحوتفم

 « سفأ نع ةداتق نع ةبعش نع رخآ هجو نمو , اذکه ةبعش قيرط نم ىئاسنلا هجرخآ دقو « سانلا ىلا طايبنالا

 هيف ةبعشل نوكي نأ لمتعو ۰ لوالا دوپشلار سنأ نع ديح نع سيق نب دمع نع ةبمش نه هلاث هجو نمو
 لوأو . یبصلا ةصق نم هرکذب ديري ا! ةثطوت سنا هلاق اذه ( اقلخ سانلا نسحا عقم یبنا ناک) هلوق . قرط

 نأ نع ديعس نب ىنثملا قیرط نم دحالو « انطااخيل ب ىثلا ناک نا د لاق سنا نع رركذملا ةبعش كيدح

 ۳ طلتخا دق لب یبنلا ناك » روکذلا سیف نب دم ةياود فو « ماس ما دوزی لي ىبنلا ناک » سنا نع حابنلا

 ناشی لر ىبنلا ناکد سنآ نع نی ریس نب دمع قیرط نم ىلعي بالو ؛ ياس مأو ةحلط یبا ہا ىنمي « تيبلا لها

 ی الو « اريثكةحلط ابأ ىنأي مع یبنلا ناك» سنآ نع ديمح نم رففج نب ليعامس] قيرط نم ىئاسنلاو « انطل انو

 دعس نبالو ءأكو تب ىثم اذا ناکو « اهشاوف ىلع مانی و ميلس مآ ىتأي ناك و ديمح نع هقا دبه نب دلاع قيرط نم لمب

 هلوق ۰ « هل هماضت ءىثلاب هفحتتق ميلس ما روزي ناک » ىنأ نع دوراجلا نب هللا دبع نإ ىعبر نع روصنم نب ديعسو

 یل ناك » دمحآ دنع سنا نع تباث نع ةباس نب داخ ةاود ىفو « ريفصتااب وه ) ريمع وبأ هل لاقي خأ ىل ناكو )

 نبا میاس ما یا اهل ناكو د ةرركحذملا ديعس نب ىنثملا ةياور نف « همأ نم كلام ن سنا وخأ وهو ۲ ريذص خا

 نع ةواعم نب ناورم ةياود ىفو « ريمع ابآ ىنكي نبا ةحلط ىبأ نم اهل ناکو  دحأ دنع ؛ ديمح ةياور قو , ينص

 ةحلط ابأ نا د دعس نبا دنع تباث نع ناذاز نب ةدامع ةياور قو « ةحلط یال ىنب ناك د رم ىبأ نا دنع ديمح

 هنونلا بوصنملا بتكي نم ةقيرط ىلع لوح وهو فا ريغب « يطق » خسنلا ضعب ىف « اعف هبسحا لاق نبا هل ناك

 دنع عفو دقو ۰« هبسحأ » فوصوملاو ةفصلا نيب لاخت نكل ؛ عوفرم وهو خأ ةفص هن ال یعف لصالا و فلأ الب
 اب ينا ىأ (ناكو) هلوق . هعاضرا یهتنا ىأ موطفم ىنممب ميطف لصالا ىف ام لثم ديعس نب ىنثما قیرط نم دحآ

 قو « هلثم ديح نع هتياور ىف دحالو «هحزامب میلس مال ءاج اذا » هتياور ىف ةيواعم نب نادر داز ( ءاج اذا )
 هلوق . « هک اف د ةناوع ىبأ دنع ديمس نب ىلا ةياور ینو « هازاهب سبق نب دمع ةياور ینو « هکحاضب , یرخآ

 رثاخ كنبا ربع ابأ ىرأ یئآش ام ياس ما اب : لاقف موي تاذ انرازف » هللا دبع نب ىعبر ةياور ىف ( ںیع ابآ ايز
 نع اصالك رفمچ نب ليعامساو ةيواعم نب ناورم ةياور فو « طيشن ريغ سفنلا لیفت یا ةثلثمو ةيجمع « سفنلا
 هنع لأسف « انیزح هدجوق » ليعامسا داز « هب بماپ ناكىذلا هناورم داز « هريغأ تام دقو ام وب هاج د ديمح
 اهلا راشلا ةیلس نب دام ةياور ىفو « هماهتب ديمح نع نوراه نب ديزي نع دمحأ هقاسو « ريمع ابآ اب : لاقف هتريخاف
 ناذاز نب ةراع ةياور ف «لوقر هسأر حسم لعءجل د هللا دبع نب ىقبر ةياور ىو انیزح ريع ىنأ نأث ام لاقف د

 نب دام ةياور ىف كلذ رز و « رفصم ءارو ةمجممو نونب ) ريعملا لمف ام ( هلق ۲ « لوقب و هلبقتسي ناکسف و

 هيفو ؛ توص هل ربوط ىباطخلا لات , نارفل همجو ةرفن هدحاو ريذص ربط وهو ( ةب بماي ناك ریذآ ) لوق . ةلس

 ىلا هت و هص تقام میلس ما تل اقف د ىعبر ةياور ىف اک وفعلا نزوب نیتلمېم وعصلا ةنأ هةرط ضعب ىف درو هناف رظن

 ‹ توصلا نسحب فصوب ال وعصلاو ؛ دحاو ءىث امہ ىلع لدف « ريغنلا تام ريع ابا ىأ : لاقف « ام بعلب ناك

 مد نا رارملا بح اجاو ضايرلا ىف عرب ومصلاک : رغاشلا لاق
 منعب رجلا نم عون ىف لیقو ۰ نيفاضمل خ رف فش ليقر ۰ ررفصملا هب ثإ ةفررءم رئاط یفنلا : ضاع لاق



 بدآلا باتک - ۷۸ ۸

 « ىرهوجلا ةب مزج یذلا اذه : تلق ۰ راقنلا رحأ رئاط رينا نأ حجارلاو : لاق « هار مث ميما ديدشتو ةلممملا

 ( حلا انتيب ىف وهو ةالصلا رضح اع رف ) هلو . سأرلا ربحأ راقنلا يخص رعصلا : < او نيعلا » بحاص لاقو

 وبأ امج دئاوف ةدع ثيدحلا اذه قو . اضيأ ابرق هيلا ةراشالا تمدقتو ؛ ةالصلا بادک ىف قوتسم هحرش مدت

 نأ دعب « درفم ءرج ىف فين اصتلا بحاص یعقاشلا هيقفلا صاقلا ناب فررملا ىرطلا هجا ىبأ نب دمحأ سايعلا

 دقو ؛ نيريس نب دمع قبرط نمو « ینآ نع ديمح نع نيبجو نمو « حالا 1 نع ةبوش نع نيمجو نم هچرخآ

 نأ ةباتكل وأ ىف صاقلا نبا رکذو . ةدئاز ةدناف نم ممم لک ةياور ىف ام تعبتت و قرط عضوملا اذه ىف تعج

 امو : لاق اذه ريمع ىبأ ثيدحي كلذ لثمو « اهف ةدئانال ءاشآ نوورب مهنأ ثيدحلا لهأ ىلع باع سائلا ضعإ

 ايفوتسم اهتصخاف . ةطوسبم اهقاس مث .اهجو نيت ةدئافلاو بدالا نوئفو هقفلا هوجو نم ثيدحلا اذه ف نأ یرد

 زاوجو « ناوخالا ةدايزو « ىثملا ف ىنأتلا بابستسا هيف : لاقف هيلع دئاوزلا نم سین ام هتعبتأ مث , هدصاقم

 ةطل او « ةرايزلاب ةيعرلا ضعإ مامالا صیصختو « ةنتفلا تنماو ةباش نك ملاذا ةبنج لا ةأربلا لچرلا ةرايز

 «ابح ددر ابغ رز » هلوق نأو « ةدوملا صقن: ال ةرايزلا ةرثك نأو « هدحو کاملا ىثمو ؛ ضءل نرد ةءءرلا ضءإ

 ةمغورشم هيفو ۰ ررضاا وأ ةنتفلا ىشخ نم صوصخم سانلا ةطا اع ةرثاك نع یہا نأو « عمطا دوز نع صوص

 « ةأرملا نود لجرلاب كلذ صيصختو « مب هللا لوسر فک نم نياأ اك تبسم ام » هيف سا لوقا ةلاملا

 ةالص بابحتسا هيفو . سالا ةنوشخ ال مسجلا ةلابعب صاخ « نيفكلا نش ناك , هنأ اب هتفص ف یضم ىذلا نأو

 نأ لع هنال ززةنلا كرتو « ريصحلا ىلع ةالصلا زاوجو « هب كربتب نع رئازلا ناك نإ امس الو دورلا تدب ىف مئازلا

 طاسبلا موحضن نآل ةرابطلا نيقب ىلع ءايشالا نأ هسيفو . هيف سلجو تيبلا ىف كلذ عم ىلصو اريغص تيبلا ىف

 نم بحتسا نا افالخ « اهنك-مأو لاوحالا حورأ ىلع مو قی نأ ىلصالا دایتخالا نأ هيفو . فيظنتلا ناکاع)

 ةحاط نآ لآل ةليضفو « هنم هدیفتس نم ىلا هيلع ماعلا لمح زاوج هيفو . اهدرجأ ىلع موقب نأ ةدابعلا ىف نيددشملا

 نأو « ةصخرال ةنس ةحابإ اهتأو حزاا ريركتو ةحزامملا زاوج هيفو . اهتحصب عطقي ةلبق مهتإي ف راص ذا هتببلو

 نوک نيب قرفلاو « عفرتلاو ريكستلا كرت هيفو . هعم حوزملا ةرايز ريركتو « ةدتاج رمي ۸ ىذلا ىصلا ةحزام

 ىلع سيل هتیئالع فا ام هرس نأ قفانملا ةفص ىف درو ىذلا نأو ؛ حزميف تإجلا ىف وأ رقاو:.ف قب رطلا ىف ريبكلا

 ىلع نيملاب لالدتسالا زاوج هیفو . هريغ وأ هنزح نم هجولا ف تارامألا نم روظي ام لع جملا هيفو . هموع

 هيفو . هنرح نع همأ لاسف نرح هنأب مك ىتح نماکساا نر ىلع رهاظلا نزحلاب مقلب لدتسا ذا « اهيحاص لاح

 ىلع لوح ىصلا ءاكب نع رجزلا ىف دداولا ربا نأو <« هلاح نع لاؤسلاو ؛ !ريبكو أ ناك اریفص قيدصلاب فطلتلا

 ريع ىنأ نع فخ نع باجأ ىذلا نآل دحاولا رخ لوبف هيفو . قح ريغب ىذأ نمو ادماع بيس نع ی اذإ ام

 ريغصاا امهدلو نب وب الا كرت زاوجو « ريطلاب ريغصلا بعل زاوجو « هل دل وب مل نم ةينکت زارج هيفو ۰ كلذک ناك

 صزقلا ىف ريطلا كاسما زاوجو « تاحابملا نم ريغصلا هب ىبلتي ابف لاملا قافنإ زاوجو , هب بمللا حیا ام بعلي

 . محلا ىف رخالا هب قحتلا عقاولا ناک امہ أو امهنم دحا و نم ريدع ىنأ ريط لاح ولخم الذا ريطلا حانج صقر « هوحنو

 مث داص نم ىلع هساقو هک اسما نم عنم نمل اقالخ ‹ هلاخد] دمي هکاسماو مرحلا ىلإ لحلا نم ديصلا لاخدا زاوج هيفو

 . الخ با اب ريغصلا ةرجاوم زارجو ؛ نارمل ناک ولو مالا ریفصآ زا وج هبفو . لاسرالا هيلع بحي هناف مرحأ



 تيدا ٩۲۰۳ ۸۰

 بلا كانه نرکی ال كبح زاوجلا باوصااو : لاق , مرفو لقب نم الإ باطخلاب هچارپ ال ميك ا : لاق نا

 زاوج هيفو . مملوةع ردق ىلع سانلا ةرشامم هيفو . هريغ لأس لب هلاخ نغ لاؤسلا ىف هبطاخ مل مث نمو « بارج

 ۴ ماحلا ةلولبق زاوجو « ةلوليقلا ةهعورشمو « هتجوز هيف نكست مل ولو هتجوز تبب ريغ تيب ف صخشلا ةلولبق

 تفتنا اذا امرع نكي مل ولو باغ رج وزو ةأرالا تاب لجرلا لوخد زاوجو , ةاما تناك ولو هتمع ر ضعإ تاب

 هيف ۰۰ بوجولا ىلع سيل رئارلا روزلا عیبشآ نأو , ةئسسلا ىفاني ال فیفا معنالا نأ و رشازلا ماركا هیفو . ةنئفلا

 ىف م: صد « میلس مآ شارف ىلع مانو « ريمع ابأ حزامو . اسنأ حفاص هناف « مهنيب یماو اموق داز اذإ ريبكلا نأ

 . ريع وأ ةصق ىف سنأ ثيدح دئاوف نم طبناسا امف همالك نم هتصخل ام یہا « هتيكوب نم مواك اولا ینح مپ

 , هقرط ددعتت نأ ربخلا لوبق ىف طرش نم فالخ نم جورخلا كلذ نف « ثيدحلا قرط عبقت ةدئاف ىف الصف ركذ مث
 لكا دومقلا لصح ام قرطلا عيمج ىف ناكف ؛ ةرهشلا مسا قحتسي ىح لیقو ةعبرأل لمقو ةثالثا ليقو نينثال ليقف

 اهبفو . ةلقلاو ةرثكلا ىف ةاورلا بتارمب ململا اهتيكو « اهاود نم ةفرعمو . اضيأ قرطلا عيمج قو « ابلاغ دحأ

 هللا هرسإ ايفو لاق مش ۰ نمنملا لیصوتو سلدملا سیلدت ناسيب و طلاغلا طلغ فاشکبناب ربا ةلع ىلع عالطالا

 یدتچ ال نم مريغو لقنلا ىف مبفلا لهأ نيب نييألا هب لصح ام هدئاوف طابنتسا و ثبدحلا اذه قرط حج نم لامآ
 ؛ دحاو ءاع قست املأ ريبخلا فيطألا بئاجج نم نكلو « ةدحار اهنم طبنتسملا نيملا نأ عم « كلذ ليصحتا

 ابصوصخم ريع ىبأ ةصق دياوف ىلع هيبذتلا ىلا قبس دقو .اصخأم همالك رخآ اذه. لك الا ف ضعب ىلع امضعب لضفنو
 هالت مث « لئامشلا » ىف یذمرتلا هالت مث « ننسلا باحصأ خويشو ثيدحلا ةمئأ دحا یزارلا ماح وبأ ءامدقلا نم
 صاقلا نا هركذام « ىذمرتلا حرش» ىف انخيش قاس دقو , طقف دئاوف ةرشع نم برقي هوركذ ام عيمجو « ىباطخلا

 ارخآ اهركذ ىلا دئاوفلاو : لاق . فسمعتملا امو « نا اهنمو < حضاو وه ام هج والا هذه نمو : لاق مث هما

 ثيدحلا اذه دياوف نم قب دقو . ثيدحلا اذه صوصخ نم ال ثيدحلا قرظ عج ةدئاف نم یه نيّسلا 5 لكأو

 نبا هلات ام لاهتحاب بقعقو « مرح ال ةئيدملا ديص نأ ىلع هب اولدتا ةيعفاشلا نم ىباطخلاو ةيكل اما ضءإ نأ
 رذنملا نبا هلن و « ةنودملا » ف كلام باجأ اذ و ‹ هک اسم] حیبا كلذلف مرحلا لخدأ مث ليلا ىف ديص ةنأ صاقلا
 ميرحن لبق ناک كلذ نأب نيتلا نا باجأو ٠ هدیص مرح ال ةئيدملا مرح نأ هم مزلی الو ٠ نييفوكلاو دمحأ نع
 « ةنيدلا ديص مرح ىلع هلادلا را خسن ىلع لدن ريع ىبأ ةصق لاقف ةيفاحلا ضبب هسکعو « ةئيدملا مرح ديص

 اذا باطخلاب هتمجایم نارج هيف قیقحنا زبع ال نم ةيطاخ نم صاقلا نبا ةب باجأ امو ۰ بقمتم نياوقلا الكو
eرغصلا نم هيلع هنب رع دصق دنع ىعرشلا محلا همياعت فاذکو « هل سدن ألا, ولو عدناف كلذ ىف ناكو باطخلا  

 ىف هطسب مدقن اک < ةقدصلا لك أن ال انأ تدلع امأ « خك خك هل لاق هيف ىف ةرقلا عضو ال ىلع نب نسحلا ةصق ىف اک
 لاقي ام !ریثکو « لقمی نم همایفتسا وأ رضح رم باطخ كلذب دصقلا ناك اذا اقلطم اضيأ زوج و « هعضوم
 لاطب نا ركذو . هلءاع وأ هلاك لاوس دارلاو ؟ تنأ فک : كءولا رهاظ ناكاذا الصأ موفي ال ىذلا ريغصلا

 نأو « انام دصقيال مالعالا ءامسأ نأ هيفو . هتراپط نقيقي | ابف حضنلا بابحتسا اضيأ ثيدحلا اذه دناوف نم
 مالكلا ىف عجسلا زاوج هيفو . ريمع ابأ ىعد دقو بأ نكي م ىصلا نال « بذكللا مزلتسي ال ىمسملا ىلع !رفالطإ

 فرعي ام عینصب رئارلا فاحتا هيفو . رعشلا ءاشنا هنم عنتما اك ىنلا نم منت ال كلذ نأو « اناكتم نكي ملاذا

 یرابا عنا م ۱۰ ج ۷ - م ۱



 بد لا باك پو 0۸۹

 هيفو . ةفلتخم ظافلأب تءاج دقو ةدحاو ةدقلا نژ , ىنمملاب ةاورلا زارج هيفو . هريغ وأ لوک أم نم هرچمب ةنأ

 نوکب نأ لمتح كلذ عیجو ءاصخام ةراتو الوطم ةرات هب نایئالا زاوجو « ثيدحلا ضم ىلع راضتفالا زاوج

 نم روظي كلذو « هدعب نم هنم ريثكسلاو هنم كلذ ضمب نأ ربظي ىذلاو « هدمب نمت نوکی نأ لمحو سنا نم

 « ءاذبالا مدع دنص هما ريغصتب صخشلا ءاعد هيفو « ةفطالملا ريذصلا سأر حسم هيفو . امالتخاو جراخلا دا

 مداخلا براقأ مارک هيفو . تام هنأب هبلع دعب ؟« ريغنلا لف ام » هلوثل ملاع هب لئاسلا امع لاژسلا اوج هبقو

طسا و هبلاغ ناك ایوذو مياس مآ عم ی ىنلا حینص نم ركذ ام عیج نآل ¢ مه ةبحلا رابظاو
 ۱ هل سنأ ةمدخ ة

 نوكي ن دوحي :كلملا دبع وأ ل اقف . ريطلاب ريغصلا بعل زآوج یالطآ لع هب لالدتسالا ف صاقلا نا مزون دقو

 كاسم] ىصال هيف صخر ىذلا لب ؛ خسنال نأ قحلا : یبطرقلا لاقو «ناوبلا بيذعت نع ىنا اب اخ وسام كلذ

 صاقلا نبا اهركذي مل ىتلا دئاوفلا نمو . طق حبي لف تو ىتح امیسالو هبیذعت نم هنیکمت ا هب ىهتليل ريطلا

 « كلبف ىبصلا ضرف » سنأ نع تب اث نع ناذاز نب ةرامع ةءاوو رخآ ىف دمحأ دنع نأ ريع ىبأ ةصق ىف هريغالو

 حبصأ ال هتربخأ مث ابعم مان یتح ةحاط ىنأ نع كلذ نامتك نم میلس مال عفو امو هتوم ةصق ىف ثيدحلا رکذف

 دقو « هللا دبع ءابسو کز اب ىبنلا ىلا سنأ هرضضحأق ء امالغ تعضو مث تامل ام اعدف كاذب لگو ىبنلا خان

 مزج دقو . ایر « ضيراعملا باب » ىف هضعب لا ةراشالا ىتأتو , رانج لا باتکص ىف فوتسم كلذ حش مدقت
 مالغلا هلمل : ةياحصلا ىف هتمجرت ىف ريالا نبا لاقو « اديذص تام ريع ابأ نأب « جررخلا باسنأ » ىف ىطايسدلا

 كلذب ةحرصملا ناذاز نب ةرامع ةاور رضحتسي | هنأكو « ىرج ام هما ىف ةحلط ناو مياس مال ىرج ىذلا

 ضعب مزج لب « امسا هلاوركذ الو , ريغنلا ةصق ريغ هل ةياحصلا ىف ريع اب ركذ نم دنع رآ لو « الاهتحا هركذف

 اسا ما وأ باب ردصملا مسالا لعج وهو ؛ ثيدحلا اذه دئاوف نم كلذ نوكي اذه ىلمف « هتينك همسا نأب حارشلا

 » ریع ابأ یکی هللا دبع نب ىعبر ةياور ىف سنأ لوق نم ذخوب دق نکل هريغ مسا هل نوكي نأ ريغ نم الص

 نع كلام نب سنآ نب ريمع ىبأ نع مشه ةياور نم هجام نباو یاسنلاو دواد وبأ جرخأو . هتينك ريغ اسا هل نأ

 وبأ کالا هب موج اک تا دبع همسا نأ اوركذو سنأ دلو ربك أ ناك هنأ اورکذ اذه ريمع وبأو « اثيدح هل ةموعع

 نم افلخ هقزر ىذلا هنبا ىمس ةحلظ وبأ نرکی و « هتينكب هاننکو همأل هيخأ مماب هامماسنأ لملف . هديغو دا

 ىزوجلا نب جرفلا ىنال « ءاسنلا باتک » ىف تدجو مث . لعأ هاو 6 هتينكب هنکپ م هنكل ,ریع ییا عاب ريع ىنأ

 نإ صفح نع لاقم هيفو یرصباا لمس وآ وهو ورم نب د قيرط نم ماس ما ةجرت ىف هرخاوأ ىف جرخأ دق

 وهو ةحلط وبأ حيصاف عرعرت دق مالغ صفح هل لاقي نبا اهئم هل ناک ياس ما جوز ةحلط اب نأ سنا نم هللا دييع

 هل اهوقو ةحلط ىبأ عم اهمونو مالغلا توم ىف اهلوطب حيحصلا ىف ىتلا ةصقلا وحن ةصق ركذف هلذش ضءب ىف مجاص

 ىبنلا ىلا دلولا اهلاسرإو اهتدالوو امه هناعدو كاذب لب ىبنلا اهمالعإو «حلا ةراع كراعأ الجر نأ ول تیارا د

 قابلاو « عرعر هنأ اهنمو , ةتذب تاف احیح ناك مالغلا نا اهتم : حیحصلا ىف ال ةفلاخم ةصقلا قو . کنحبا لب

 : لما هللاو « تامهملا قو ةباح ملا ف فنص نم ىلع دراو وهو < صفح ريمع ىبأ مما نأ اذهب فرعف . هانمع

 : لاق هنأ ىزارلا متاح ىبأ نع < ثيدحلا مولع د ىف اجلا هجرخأ ام ريمع ىبأ ةمقب قلعت یتلا رداونا رمو

 هنآ ىلا بتنک « ارضاحو اف انطسبب لازب ال نا  ةروج بقلملا ظفاحلا نمي دمع نب خاص اناعآ هللا ظفح
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 ۸۷ ۱ «٩۱۲۰ ثيدحلا

 ريع ايأ اب : لايف اذه سنا ثر دوح مویلع لماف شمع هل لاقي مه اخش اوسلجأ ب رونا وذ یھ ب لهذا تام ا

 فحصف لوالا نزوب نيعلا لمهأو نوذلا لدب ةحوتفم ةد>وع لاقو ميظء نزوب ريدع نيع حتفب هلاق ؟ ريعبلا لعف ام
 هرخآو ةئك اس ةلمهم ءاح امهنيب ةيناثلا رسكو لوالا ملا حتفب وهو بقا اذه شعر : تلف . اعم نيمسالا
 ن دیزل نع ىور : لاقو تای ىف نابح نا هرکذ یلسلا ىرو اسيثلا هلأ يع ن طز نب لم هما و « ةمجعم

 ةباعد هف تناكو هریغ و نوراه

 'ىرخأ هُم هل تناکن او « بارت ىبأب یتک لا اپ - ۳

 تناك "نا : لاق دعس نب لهس نع » مزاح وبآ ین دح لاق نایلساندح دلت نب الاخ شرم - 4
 ىلا الإ بار وأ "نام امو « أهم دب نأ حرفی ناک ناو « ۳ وال هيلإ هنع نا "یفر ىلع هایم تا

 اذوه : لاقف همی علم يبلا هماف ,دجسلا ىف راد إلا ىلإ محطضاف جر « ةمطاق امور بضاغ : هيو

 لوقبو هرهظ نع بارقلا حسب هل ىلا لغ بارت ره ًالئماو كَم ىبنلا هدا « رادجلا ىف مجطضم
 « بارت ابأ « سلجا

 دقو ۽ كاذ ىف بلاط ىنأ نب ىلع ةصق هيف زکذو ( یرخآ ةينک هل تناك ناو بارت ىنأب ىنكستلا باب ) هلوق
 ىل ربظ مث « عنتم امهنيب عملا ناو كلذ ببس ىف فالتخالا نایب هيفو « هبقانم ىف قايسلا اذه نم متأب تمدقت
 ق سم دنع ةعيبر نب بلطلا دبع فیدح ىف تبث دقو « ناذثتسالا باتک نم هاب ىف هترکذ دقو عملا ناکم]

 لمس نع » هلوقو « لالب نبا وه « ناجلس » دنسلا ىف هلوقو . نسح وبأ انآ : لاق هنع هللا یضر ايام نأ ةلروط ةصق
 اذهب هيف ىراخبلا خيش دلع نب دلاخ نع ةبيش فآ نب ركب ىبإ قيرط نم میم ىبأو ىليعامسالا ةباور ىف « دعس نبا
 : یراق . بارت ايأ هباوض : نينلا نا لاق بینا الا بارت وبأ هایم امد هلوقو « دعس نب لهس تعمس و دئسأأ
 ضمب ىف عقو دقو . امسا ةينكلا لمج ىلع وأ « ةءاكحلا ىلع هجوم وه لب أطخ لصالا ىف عفو ىذلا سيلو
 افنآ اهلا راسلا ركب ىبأ ةاور ىف عقوو . ىليعامسالا كلذ ىف تاياورلا فالتخا ىلع هبنو « بارت ابآ » خسنلا

 رابتعاب « تناك » ثنأو ؛ ةينكللا ىلع مسالا قالطا هيق « هيلا هنامسأ بحال تناك نا » هلوقد . اضيأ بصنلاب
 تففخ ناو یهو « نا مسا هنآ ىلع بوصنم بحأو , ةدئاز تناكو ةليقثلا نم ةففنع نا : ىنامركلا لاق . ةينكلا
 هتبع ءاضقنا ىلا كلذب لهس راشآ و .اغاح ىلع تناك لب لات ام نيعتب ملو : تلق . اهءاغلل اهفيفخم بجو ال نكل
 لثم ءایسالا ثينأت ىلع تناك تنأو : نيتلا نا لاقو . رهد ىلع توم دعب كلذي ثدح ا٤ا لېسو « هنو
 نأ حرفيل ناك ناو ه هلوفو . ىلوأ مدقق امو « لاق اذک « ةانقلا ردص تفرش اک ١ لثمو ( سفن لك تءاجو )
 ىمخرسلاو یمتسلا نع رذ یالو « نسال اذ اك اهركذن یمع ةکرحم واولاو ةنك اس لادو ةحوتفم نونب «اهوعدن

 « اهب ىعدي ةاورلا رثاساو « ةمومضم هلوأ ةيناتحتپ وهو « اهاعدب نأ » تقولا ىبأ قيرط نم ائنياود ىف عقوو
 ىبال اذكر ,دانسالا اذهب انه روكذملا هخيش نع « درفلا بدالا , ف فنصلا ةاور یهو اهب ىداني ىأ هلوأ مضب
 « اع هوغدب نأ دلع نب دااع نع ةبيش نآ نب نایع ةياور فر ؛ ةدوكذملا ةبيش فآ نب ركب ىبأ قيرط نم میم



9۸۸ 
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 فو ىلا د لدي « ىف د هنعو « دجسلا رادچ ىلا » ییمشکلا اور ىف « دجسلا ىق رادجلا لا عجاعضاف د هلرقو

 یوقی وهو «دجسلا ىف دقار وه اذف » ظفلب دجاسلا با وأ ىف مدقت دقو « دجسلا ىلا راد) ىلا د قسلا ةياور

 ةانثم مث ةدحوملا میدقتب «هيذتبي » یو هشکلاو « ةلموم نيعلاو ةانثمل دیدشاب « هعبقي ه هلرقو . انه رک آلا ةاور

 ظفلب بيقلتلاو « ةينك نم ركاب صخشلا ةينكت ذاوج ثيدحلا نم دافتسيو . ةيناتحم اهدءإ ةمجعم نيفلاو

 نكي مل ولو لوبقلاب هاقلت ريغصلا قح ىف ريبكدلا نم ردص اذا بفالا نأو « صخشلا لاح نم قتشي ابو ةينكلا

 ريبزلا نبا نوصفتنی ماشلا لهأ ناك اک وهو « هيلا تفالب ال صيقنتلا ىلع كلذ لح نم نأو « حدم ظفا هظفل

 نأ هنفو : لاطإ نبا لاق « اهراع كنم رهاظ ةاكش كل: ر لرةيف « نيقاطنلا تاذ نا : هل نولوقی ثيح مهمعزب

 جورفا ىلا كلذ هوعدب دقو « بضغلا نم رشبلا هيلع عبط ام هتجوز نيبو مهم ريبكسلا نيب عقی دق لضفلا لهأ

 قيلب الام بضغلا ةلاح ىف هنم ودبي نأ ةيشخ هلع جورخ بیس نوک نأ لمحو : تلق . هيلع بامی الو هتهب نم

 امهم لك نم بضفلا ةروف نكست نأ ىلا كلذب مالكلا ةدام سل امهنع هلا یضر ةمطاق بانج
 قلخ مركهيفو .

 نم ةذوخأملا ةروكذملا ةينكسلاب هيعادو < هطسبيا هربظ نع بارتلا مسمو ؛ هاضرتیل ىلع وحن هجوت هلال ب ىنلا

 ممت اعم كرو رابصالاب قفرلا بایحتسا هنم ومف 2 هدنع اونا زنم عیفد عم هتف ال هةبضاغم ىلع هبت اع موءهتلاح

ذ نه هزتم وه نم ال دقحلا هنم یشخم نمت یشخم ۱:] باتملا نآل < مجدوا ءاقبا
 قحا نا جرخأ ( هيبنت ) ۰ كل

 دقو امنا الع دجوف لَو یبلا ءاج ةريشلا ةوزغ ىن ىلعو وه ناک هنأ رابع تبدح نم هقب رط نم کامل او
 هالع

 ىف تناك ةريشملا ةورغو . ثيدحلا « ساناا قشأب كادحا الإ : لات مث « بارت ابآ كلام هل لاتو هظقبأف بارت

 كلذ نوک نأب عمجلا نكمأ اظوفحم ناك ناف , ةمطاف ىلع جوز نأ لبق كلذو ؛ ردي ةعقو لبق ةيناثلا ةئسلا ءانثأ

 بقع قت نبا ركذ دقو . لعا هقاو « ىلع قح ىف هم ررکت
 نأ علا لما ضعب ىثدح د لاق ةروكذملا ةصقلا

 یاد اذا علي ینلا ناکو « هسأر ىلع همضيف ابارت ذخ أي ناكل ب « ام لکی مل ءىش ىف ةمطاف ىلع بضغ اذا ناك ايلع

 رخآ ببس اذ ؟ بارت ايأ اي كلام : لوةيف فرع كلذ
 بابا ىف لبس ثيدح هلك كلذ ىف دمتعملاو . ددمتلا ى وق

 دا ها و

 هللا ىلإ ءامسألا ضنبأ اپ - ۶

 لاق : لاق ةريره ىلأ نع » جرعألا نع دانا وبأ انّتكلح يم انربخآ نالا وأ شرم - ۰

 « كالمألا تلم ىست ٌلجر هللا دنع ةمايقلا موب ءامسألا ىح : هب هللا لور

 [ ۱۲۰۹ : ىف هفرط - ٩۲۰۵ ثيدحلا ]

أ نع ناب انث دح هللا دبع نب يلع شرم —
 ةياور ةريره ىبأ نعد جرعألا نع دان زا 

 « كالمألا كلب ىعست "لجر - هلا دبع ءاعألا عتخأ : ةّيم ريغ نايقس لاقو - هللا دنع مسا منخأ : لاق

 هاش ناهاش ه ریسفت هرهغ لوقي : نايفس لاق

 ظفاب درو دقو ۽ یااب رهو « شبا , ظفأب مجرت انك ( لجو رع هللا لا ءایسالا ضيا باب ( هإوق ۱



۸۹ 
 بدحلا °0 = ٩۷۰۲

 ىبأ نالو ؛ ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم لسم دنع امغو ۾ ظرف م قاب ر ؛ ملثم 2 ةدحو هو ةمجم# « ثيخأ 8

 ءايسالا ضبا » ثبداحالا يضءإ قدرو : لاق ىدوادلا نع نیا ن أ لقن و « ءاممألا هرك أ د ظفلب دهاج نع ةبيش
 راثلا نزاخ ةيمست نآرقلا فو : لاق « امج یمست نم ةياحصلا ىف نآل اظوفح ها را امو لات « كلامو دلاع هللا ىلا
 تفقو اف هيلا راشأ ىذلا ثيدحلا ۱۰ . همالك ىهتنا « فقال حاو رآلا ناف نوت« اوناک ناو دايعلاو : لاق اكل ام
 بأ نع ىربقملا ديعس نع هریک انم نم ءافعضلا دحأ ىدملا لضفلا نب يهاربا ةجرت ىف تيأر مث ؛ ثحبلا دعي هيلع
 ابضنبأو ؛ كلامو دلاع ءايسألا بذک او, مامو ثراحلا اهقدصأ ز « هب ىمس ام هللا ىلا .امسالا بحأ د همار ةريره
 امي هفعض ىلع هلالدتسا امأو . هيلع علطا رخآ نتم وه وأ , نتملا ظفا ىدوادلا طبضي ملف « هريغل ىمس ام هللا ىلا
 امأو . ايد كلو ال نب عملا صاصتخا لات>ال < حضاوب سااف کالا ضءب و ةباحصأأ ضءب ةيمسآ نم £

 هللا نال . اضبأ حضاو سيلف مياسقلا ريدقت ىلعف یفت ال حاودالا نأ نم ركذ ام هلاخي ةيم لا زاوجل هجاجتحا
 نم مزلب الف « توم ريغب مئادلا ءاقبلا دلخلاو < دما كلبق نم رشبا انلعج امور قي هيبنل لاق دف ىلاعتو ةناحبس
 نع هدنسم ىف ىديجلا ةياور ىف (دانزلا ىبأ نع ) لو . دااع حورلا كلت بحاص لاقي نأ ىنفت ال حاودألا نوک
 ءانه ىلع ةاود ىف اذك (ةءاود) هلوق ۰ هقيرط نم اض أ هحبص ىف ةناوع نأ دنع یهو ,دائزلا وبأ انئدح و نفس
 نايف نع نومیم نب دم نع ىذمرتلا ددعو « دواد وبأو لسم ارج رخآ م خاب » نايفس نع دوحآ اور فو

 ( ىنخأ ) هلوق . یدیما ةاور ىف كلذب خرصعا عقور . كي هللا لوسر لاق ینم: عفرلا نع ةنانک امهالكو , هلثم
 « لوقلا ف شحفا وهو روصقم نوذلا فيفختو ةمجعملا حتفب انا نم .رثكألا ةزح ىبأ نب بيعش ةياور ىف اذک
 دوپشلا وهو ةلمب» نيعب «عنخأ» لمتساا دنع عقوو : كداهأ ىأ رهدلا هياع ىنخأ مهرف نم نوكي نأ لمتحم و
 نع هل هباور بقع ىراخبلا ميش ىديملا كلذي هرسف دقو «لذإ! وهو عونفا نم وه و ةنیمع نب نايفس ةءاور ف
 نع ىوذألا ق] ىنعي قابیشا ورع ابآ تلأس : لاق لبنح نب دحأ نع لدم ج رخأو « لذأ منخآ » لاق نايفس
 لياذلا عئاخلاو . كيبع وآ هرس كلذ وجاب و ٠ اراؤص ءاسالا دشآ ةنأ هانعم : ضايع لاق ء عضوأ : لاقف منخآ
 عنخأ ليلخلا رصف دقو « الذ دشآ هب ىعست نم ناك ءاسالا لذأ مسالا ناكاذا و : لاطب نبا لاق « لذ لجرلا عنخو
 وهو انا يندم نم بيرق وهو : تلق . روجفلا اهاعد اذا ةأرملا ىلا لجرلا منخآ لاقب « ررجفلا عنا : لاقفرف اب
 میدقتب « مخنأ , ظفاب درو هنأ ديبع وبآ رکذو « مبفأ عنخأ و ثيدحلا رخآ ف ىذمرثلا دنع عقوو . شحفلا
 نيذب « ظرغأ » مامه ةياور ىف نأ مدقتو « ذيدشاا لمقلاو حبذلا عخنلا نال كلها ىنمع وهو ةمجعملا ىلع نونلا
 حرش ىف عقوو . یناربطلا هجرخأ « كالمالا كلم هنأ معز نم ىلع هللا بضغ دتشآ و هدب ؤو « نيتمجعم ءاظو
 یا ناف 5 حا رشلا ضءب كلذ رکذ امتار ‹ اهرآ و ماسالا شذآ » تاباورلا ضعإ ف نآ نقللا نبا انخيش

 ظفلاا اذهو « ةرم نم شك كلذ لاق ىأ « ءاسالا منخآ ةرم ريغ نایفس لاتو « هللا دنع مما عنخأ د هلوقو
 امرتیاور ىف یذمرتلاو دواد وبأ داز ( هللا دنع) هلوق نيتباورلا هيجوت ركذأسو ةرثكلا ةدارإ ىف اريثك لمعي
 ىمس وأ هسفن یمس ىأ ( یعست ) هلوق . هذه لبق ینا بيعش یار ىف انه ةئباث ةدايزلا هذهو « ةمايقلا موي د
 حتفلاب و رسكلاب كلم عمج كالمآلاو ؛ كلم نم ماللا ركب ( كالمالا كل“ ) هلوق . هيلع رمتساو هب ىضرف كاذب
 ظفل تبث اذكع ( هاش ناهاش هريسغت ) هلوق . دان را ىنأ ريغ ىأ ( هريغ لوق نايفس لاق ) هلوق . كيام عمجو



 پا پاتګ V۸ ه۹ ۰

 ةرم هلاق نایفس لملف « هاش ناهاش لثم د نایفس لاق نایفس نع دحأ دنع عقوو ۽ ییمشکبلا ةياور ىف هريسفت

 « نيصلا كلذ لثم دازو هلثم نايفس نع حاصلا نب دمع ةباور نم ىل.ءامسالا هجرخأ دقو ؛ هسفن لبق نم ةو القن

 بجعت دقو . الصأ ةانثْلاب لاقي الف ثينأت ءاه تسيلو نون: دقو هرخآ ىف ءامو نونلا نوكسب هاش ناهاشو

 مجم ةلفغ وهو ۰ نورخآ كلذ ركذأو ةيمجعلا ةظفلاب ةيب رملا ةظفلا ةنيبع نب نارفس ریست نم حا رشا ضعب

 درو ىذلا مالا نأ ىلع نايفس هينف رصعلا كلذ ىف هب ةيمسنلا رثكدف ناك ء'ش ناهاش ظفا نأ كلذو هدام نع

 مقو هنأ كلذ ديؤيو < منلاب دارم وبف ناک ناسا ىأب هانعم ىدأ ام لك لب كالمالا كلم ق رضحنيال همذي رذا

 ضعإ نه ضايع حو « ثيدحلا اذه تاباور ىف روپشلا وه فاش ناهاش هلوف و « هاش ناهاش لم و یذمرتلا دنع

 مغزو « امن فيفخن ةياورلا هذهو ۰ ىلوالا وه لصالاو لرالا ىف عابشا ريغب نی ونعلاب « هاش هاش ء صاباورلا

 یضاق اودارأ اذاف « فاضملا ىلع هيأأ فاضملا دقت مجعلا ةدعاق نال كلذك سیل و ناماش هاش باوصلا نأ منا

 « كولاا وه ناهاشو كلما وه هاش اذكف هغج ناذب ومو ىضاقلا وه ذبوف ۰ ذيوم ناذب وم اولاق مهناسلب ةاضقلا

 « مسالا بحاص مسالا نم دارملا لب هيف ةجح الو < ىمسملا ريغ مسالا نأ ىلع مبضعب 4 لدتسا : ضايع لات

 «یعسق» هلوق هدب وي و « هماقم هيلا فاضملا ةماقاو فاضملا فذح نم ةلأكف « لجر ظيغأ مامه و ةءاور هيلع لديو

 ثيدحلا اذج لدتساو « هایمالا عئخأ ناو » ىرخالا قياورلا لیلدب ىمست لجر ما مما عنخأ نأ ريدقتلاف

 نیک الا کمحاو قلا قلا لثم هانمم ىف ام هب قحتليو < دیدشلا دیعولا دورول مسالا اذهب ىمستلا ميرحت ىلع

 سودقلاو نم رلاک هب ةصاخلا هقا ءامسأ نم ءیثب ىمست نم اضیا ةب قحتلي ليقو ؛ ءارمآلا ريمأو نيطالسلا ناطلسو

 هلوق ىف یرشخزلا لاقف كلذ ىف ءاملعلا فلتخا ؟ ماكحلا کاح وأ ةاضقلا ىضاق یمسآ نم ةب قحتاب لهو . رابجلاو

 برو : لاق « لدءلاو ملل اپ الا هريغ ىلع ک ال لضفال ذا « ممیلعا و ماكسحلا لدعأ ىأ : ( نیک احلا مكحأ ر) یامت

 هبقمت و . ريعتساو وبتعاف نيك املا كدحأ هانعمو ةاضقلا ىضقأ بقل دف اننامز یدلقم نم روجلاو لبجلا ىف قيرغ

 وأ ةاضقلا لدعأ نوكي ضاق ىلع قلطا نم ىلع جرح ال نأ هنم دافتسيف : لاق « لع مكاضقأ د ثيدح رينملا نبا

 قو« ةاضقلا ىضقأو ةاضقلا ىضاق نيب قرفلا ىف ملكت مث الب وأ هميلقإ ديرب وأ , ةاضقلا یضقآ هنامز ىف مهملعأ

 بوصف قارملا نيدلا لع رياملا نبا مالك بقعت دقو . انه انضرغ نم سیل و ىناثلا قوف لوالا نأ ىلع ممحالطصا

 نمو ةب بطوخ نم ق> ىف عقو كلذ ىف ليضفتلا نأب ىلع ةيضق نم ةب جتحا ام درو عنملا نم ىرشفعزلا هركذ ام

 هوسو ةءارجلا نم كلذ قالطا ىف ام ین الو لاق ۽ ماللاو فلالاب ليضفتلا قالطال اپ واسم سيلف مچ قحاب

 یبتنا « عیفب نأ قحأ قلا نافزاوجلا ىق لاتحاف هعمس ىف دلف كلذب تمنف ءاضقلا لو نم لوقب ةربع الو « بدالا

 ىلع ناکام : لاقف هلاح نع هلأسف مانلا ىف هابأ ىأر هنا لاق ةعاج نب نبدلا زع ىضاقلا نأ رداونلا نمو . همالك

 لوق نم مهفو « نيملسملا ىضاق لب ةاضةلا ىضاق تالجسلا ىف هل | وبتکی ال نأ نيعقوملا أف « مسالا اذه نم رضأ

 یضاقب ةيمسنلا ناف « یدنع حجرتي ىذلا وه لب « ةفظولا ىلا راشأ هنأ لايتحا عم ةيمسنلا هذه ىلا راشأ ةنأ هيبأ

 بيقلت زاوج نم یدروالا منه دقو « ةفينح نا بحاص فسو ىنأ دبع نم مدقلا رصملا ف تدجو ةاضقلا

 امهنيب ةقرفتلا هجو نأيكو « ةاضقلا ىضفأ هلا لاقي ناك ىدرواملا نأ عم كولملا كل« هرصع ىف ناك ىذلا كللا

 كالمالا كل قحتلي : ةرمج ىبأ نب دمع وبأ خيشلا لاقو . ةاضقلا ىف ىنامرلا دملا ةدارإ روپظو ربخلا عم ف," ١



 ۵۹1۱ ٩۲۰۷ هبدخا
 8 برغملا لهأ لس دقو < ةاضقلا ريدك ىلع كلذ قالط) نامرلا ميدق نم ق رشلا دالب ىف رهتشا ناك ناو ةاضقلا یضاق
 كلم نع رجرلا نا « ءىش لكف بدالا ةيعورشم ثيدحلا فو : لاق « ةعامجا یضاق مدنع ةاضقلا ريبك مماف كلذ
 ىلع ما ضرالا كولم ىلد كلم هنأ كاذب ىمست نم دارأ ءاوس : اقلطم هنم عملا ىضتت#ي هيلع ديعولاو كالمالا
 ناكو هدصق نمو اقداص هيف ناكو كلذ دصق نم نيب قرفلا نخ ال هنأ عم , الطبم مأ كلذ ىف اةح ناك ءاوس « ابضعب
 ابذاك هيف

 بلاط ىبأ نبا درب نأ الإ : لوقي لَم هناا ”تمحم : روسی لو . كرشلا یدک سيسي - ۵
 نیس نع یخ ىنثد- لاق ليدامما ايثتدحو . یره زا نع بیش انربخا راما وبأ اتم - ۷

 "لوسر نأ هربخأ امنع هللا يضر دیز نب ةءاسأ نأ »ا ريب زلا نب ةورغ نع باهش نبا نع قوت ىبأ نب دم نع
 جراما 4 ثراح یب ىف ةدابع نب دعس "دومی ملل ر زاتماسآ و ةک دف ۹7 7 راج ىلع بكر ر زا ۹

 “يأ نب هللا دبع ي" نأ لبق كلذو « لواد نبا بأ نب هللا دبع هيف ساجم ارم ىتح ءاراسف « ردب ةعقو لبق

 الف , ًةحاور نب هللا دبع نيملسلا فو «دوبمااو ناثوألا ةدبع نيكرشللو ”نيملسلا نم الخ سلجلا ىف اذاف
 مث مهيلع ی لا لوسر "حلف ءانيلعا 0 ال : لاقوأهئادرب هقنأ ر يأ نیا رخ ةبادلا ةجاج ساجلا توثق
 امم نسحأ ال « هرلل اهبأ : لولس نا "ی نب هل دم هل لاتف ”نآرقلا میل أرقو هللا ىلإ ماعدف لمف فقر
 لوس راي لب حر نب هللا دبع لاق . هياع صصقاف « كءاج نف »است ىف بافت الف « اقح ناك نإ "لوقت
 لزي زن . نورواستیاوداک تح دوهملاو ن کر شلاو نوماساا ”بتئماف . كلذ بن اناف « انيسلاجب ىف اةشغاف « هلا
 اب نب دعس ىلع لخد یتحراسف « باد ب هللا لور "بکر من . اودكسس ی مهضذ# هن فا لوسد
 اقف . اذکو اذك لاق . بأ نب هللا دبع ديري ؟ باب وبأ لاق ام متسا لأ « دعس ی : ی نا لوسر لاقف
 6 ءاج دل ؛ "باتکسا كيلع لزا ىذا ون « حفصاو هنع تعا « تا ىب للا ل وسر ىأ ۽ ةالبع نب "دعس

 هللا در اف « ةباصملاب هوبي هوجتوتی نأ ىلع ة را مذه ”لهأ حاطصا دقلو « كياع كرا ىذلا ىح اب
 ی هقا لودر ناکو « رفا ل وسر هنع اف . تيأرام هب لمف كلذف « كلذب فرش كاطعأ ىذا لاب كلذ
 ستار ) ىلامت لا لاق « ىذألا ىلع نوربصیو هللا م رمأ اك بانك لا لهأو نيكر ثملا نع نوفمي هباحصأو
 ف لب يلب هللا لوسر ناكف ( باتکلا لهأ نم ريثك دو إل لاقو . ةبألا ( باتکسا اوت وأ نيذلا نم
 خم لقت نم اهم ثا لتقف اردب کی هللا لو-د ازغ اف « مف هل نْذَأ ىح ؛ هب "هللا هرمأ ام مهنع وفعلا
 دام نم ىتراسأ ممم نيماغ نروصنم ”هبامسأو ب فا لودر لذقف ؛ شررق داسو رافكملا ديدانص .



 بدآلا باتك- ۷۸ 9۳

 اوميابف « هّجر دن ”رمأ اذه : ناثوألا ةدبع نیکرشلا نم هعم نمو لولس ىبأ نبا لاق شرق ةداسو رافكلا

 « اوّلسأف « مالسإلا ىلع ب هكا لور
 نب ثراحلا نب هللا دبع نع كلما دبع انّندح ةناوك وبأ اندح لیهایما رب ىموم اشو - ۸

 تلطوح ناك هناف ؟ يدب بلاط انأ تمقن له « ها "لوضراب : لات بلطملا دبع نب ,سابع نع » لفون

 < رانلا نم لفسألا كر دلا ىف ناكل انأ الول « ران نم رحاضْحَص ىف وه « معن : لاق . كل بضنی و

 ثيداحأو؟ ام هركذ وأ هتبطاخم زوجت ةينك هل تناك اذا لهو,هادتبا زوج له ىأ ( كرشملا ةينك باب ) هلوق

 عیمجا اذک ی رهزلا ةمرغ نبا وه ( روسم لاقو ) هلوق ۰ کلا ىف ىناثلا هب قحتلي و , ريخالا اذهل ةقباطم بابلا
 الا ) هلوق ٠ ربشألا وهو روسملا لاتو « مبل ىبأ جرختسم و ىف عقوو : هتياور نم قیلمتلا اذه طقسف ىنسفلا الا

 ( ليعامسا انثدحو ) هلوق ۰ سخلا ضرف باب ىف الوصوم مدقت ثيدح نم فرط اذه ( بلاط ینآ نبا ديري نأ
 نع » هلوقو لالپ نبا وه ناجلسو , هظفا ىلع نتلا قاسو هلبق یذلا دنسلا لع فوطعم وهو « سيوأ ىنأ نا وه

 حرش عم نارع لآ ريسفت ىف بيعش ظفل قايس مدسقتو « ريبزلا نب ةورع انربخآ و بيعش ةياور ىف «ةورع

 یهو ةدحوم هرخآو ةدحوملا فيفختو ةلءرملا مضي ؟ « باپح وبأ لاق ام عمست ملأ ه هلوق هنم صرغلاو « ثيدحلا
 ثيدح ركذ مث . هرخآ ىف رهاظو « ثيدحلا قايس نم نيب وه اک مالسالا ربظإ  ذثنیح ناكو , ینآ نب هللا دبع ةينك

 ليبق ةيوبنلا ةسجرتلا ىف هحرش مدقت دقو ؟ «ءیشب بلاط ابأ تعفن له هللا لوسراي لات د بلطملا دبع نب سابعلا

 دعب « راکذالا د قف ىووالا لاق « هرفآو ةعمس اذهو جلي ىنلا ظفا نم هلال لوالا هداراب دارأ هن أكو « ءارسالا

 فانم دبع همساو بلاط ىبأ ركذ ثيدحلا ىف ررکت دقو : امهرکذ نيطرشب الإ رفاكلا ةينکت زوجت ال هنأ ررف نأ

 دجو اذا كلذ لعو : لاق « بابح وبأ و هيف هلوقو ىناثلا ثيدحلا ركذ مث. ( بحل ىبأ ادي تبت ) ىلاعت هقا لاقو
 ىلا لب هلا لوسر بتک دقو : لاق مث , ةنتف هما ركذ نم فيخ وأ هتينكب الإ فرمی ال نأ وهو « طرشلا هيف
 الوق مط نیان الو ممنگن الف مهلع ظالفالاب انمآ دقو , رصيف وهو هبقلب هبقل الو هنكي لو همساب هایسف لقرم

 همسا نود هتينكب هركذ ىف ىبأ نب هللا دبع ةصق لب ركذ این رصح ال هنأب همالك بققعت دقو ؛ ادو محل ربظن الو

 ركذ ول نأ هعم یشخم الف مالسالا ىف ایوق ناك هدنع كلذب رکذ ینلا ناف , ةنتفلا فوم سيل ربشأ همساب وهو

 ةينكت زاوچ هيف : لاقف لاطب نبا هب مزج اك فلأتلا ىلع لوحم وه امناو « ةئتف كلذب رحب نأ ةمساب هقا دبع
 نم هنأ رهاظااف بااط ىبأ ةيناكست امأو < موم ةمفام لیصحتا وأ م الإ ءاجر امإ فاأتلا هجو ىلع نيكرشملا

 عبار لاهتحا ىلا هحرش ىف ىوونلا راشأ دقف به ىنأ ةيئكت امأو « هما نود هتينكب هراهشا وهو لوالا ليبقلا

 لاقو ؛ لاطب نبا هنع هلقنو بلع هيلا قبس اذهو « ىرعلا دبع همسا ناك هال مما ةيدوبع ىلا هتبسن بائتجا وهو

 ةبج نم كاذب هتينكت ناو ليق « بهل تاذ ارا لصيس » هنأ ىلا ةراشالل همسا نود هتينكب ركذ ۱۶۱ : هری

 ىف اببس ناك دلولاو لامبا نم ايندلا ف ه رخفن ىذلا نأ ىلإ ريشأ ؛ ةازاجملا وأ ةغالبلا ةاج نم كلذ نال سينجتلا

 وبأ هتينكو ىرملا دبه بحل ىبأ مسا ناك : لاق هنأ نینمز ىبأ نب هلل ديع ىبأ نع لاطب نبا كحو ۳ ةياقع و ةه رخ



 فید ٩۳۰۷ - ٩۳۱۰ ۹۳

 ناب بقمآو , ةينكب سیل و بقل ومف لاق , الاج ببتلي و اللتي ناكهبجو نال هب بقا بقلف بحل وبآ امأو « ةبتع

 : یرشخرلا لوق امأو « للا نم حلصب مل رفاكدل مذلا هجو ىلع نكب مل اذا بقللا نال لوالا لاكشالا ىوقي كلذ
 ةينكسلا نال بقعتموبف « ىمنوجلا ادب تبت هانعم ذا ىمنبجلا نع ةيانكى هذا ةناهالل لب ماركالا تسيل ةينكتلا هذه

 دمتعملا ااو محي صتخال بيلا نكا ايل ؛ ةينكوف باوا مأب ردص اذا مسالا لب « ظفللا لولدم ىلا اف رظنال
 نسح هلام هتبنک تقفاوو بوللا تاذ راذلا ىلا هل آم نأ یلاعت ها مع ال هنأ هتينكي هركذ ىف ةتكنلا نأ هريغ هلاقام

 «مورلا بظعب هركذ باتکلا سفن ىف عقو دقف لقره ىلا باكا نم ىوونلا هب دبشتسا ام امأو ۰ ام ركذي نأ

 ىلا بتلك اذا عرف : رخآ عضوم ىف یوونلا لاق دقو ‹ برعل یکسلاک برملا ريغا بقلاو , مظمتلاب رعشم وهو
 میظع » هيفو بأ تكا ركذف « لقره ىلا بب ىنلا بك اک بتكي نأ یفبنیف هوحن وأ امالس هيف بتكو اباتک كرشم

 ةفص مورلا میظع هلوف ناب « راكذالا » ىلع هل تك ىف هللا هحر ىبأ عج دقو ‹ ضقانتلا هرهاظ اذهو « موزلا

 هنأ ىف اب ككسمتب نأ لقره نكمآل امننک ول لاف , مورلا كلم هلوق نع لر هب نك مهميظع هناف لفرم ةمزال

 نو ةاکح ه ( كالا لاو 2 رصم بحاص نع ةياكح ىلاعت هلوق ىف كلذ لثم درب الو : لاو ٠ کاملا لع هرفأ

 ثيح مورلا كلم نع كودعلاو مورلا ميظعركذ نأ هيلا مضب نأ یفینبو . ىهتلا لقره فال « ىنفةئاو یضم ىمأ

 نع زيول مورلا مع ليقف « ريثك لقرج ىعسأي نم نال < ةنسأ ىلد رامتفالا دنع هزيم ةفص نم هل ديال ناك

 لثم ىلا جيتحا نإ الإ هموق مظد ظفاب كرشم كلم لكا ةياتنكسلا زاوج ىلع هب جتحي الف اذه ىلعف « لقربي ىمستي
 ربق ركذ اذاو . لءأ هللاو دييقت الب كلذ زوج ةنتفلا ةيشخ نم وأ فلأتلا نم مدقنام مومع ىلعو « زييمتلل كلذ

 « كرثلا كلا ناتاغو ء« سرفلا كلل یرسکک كولملا نم ةعاج كلذ ىف هكراش دقف مورلا كلام نم لكل بقل هنأو

 مث ميذقلا ىف اذهو دوهیلا كلل نونطقلاو « نانویلا كلل سويلطب و « نبلا كلل عبتو . ةشبحلا كلل یشاجنلاو
 « نيصلا كلل روميو « دئسلا كلا روقو « دنملا كامل ىمهدو « ةئباصأا كال دور مو « تولاجلا سأر هل لاقي راص

 « طالخأ كلا نمرأ ءاشو « رزحلا كلل لیبندو « جزلا كلم جايهو « ريح كلل ءاوذالا نم هريغو نز وذو

 ,ق ردنکسالا اپل مض نا زيزملاو « رصم كال نوعرفو  ةنسورسأو ةناغرف كال نيشفآلاو ةيونلا كل لباكو
 ةريسلا نم لصفلا اذ م رثكأ لقن ٠ سرفلا لبق نم برغاا كامل نامعنلاو ؛ ربربلا مث ةقلامعلا كلل تولاج و

 ۱ رظن هضعب قو یاطلما

 ال نيا تام : اسنأ تمس قاحسإ لاقو ٠ بذكلا نم" ةحودنم ضیراملا . سس - 5
 لس أ تلاق ؟ مال فيك : لاقف « ةحلط

 ىف بینا ناک : لاق كلام نب سنأ نع » ینایلا تباث نع ”ةبمش انثد مد ایم - ۹

 55 8 ا 24 6ےہ

 ةقداص اهما "نظو . حارتسا دو نوکی نأ وج رو « هسها تاده

 رسنأ نع 0 o ىلأ نع بوبأو 5 ۳ نع تراك نع داخ = ب رج ن "ناملس اش سه ۰

 هل ديور واط یبلا لاقف « ةثميأ هل لاقي "نوب ودم مالغ ناكو رفس ىف ناك مچی يبا نآ هنع څا ىضر  5 . 8 5 Eس ج 1 مک 5 02 رو - ےگ
  ۱ىرابلا مه « ۱۰ ۷۰ - م



 ټدآلا باتک - ۷ ۸ للا

 ءاسنلا ىنعي : ةبالق وأ لاق . « ريراوقلاب كقوس ةدئأ اي

 ناک: لاق كلام ن ”زنآ اح و دات انث دح مام انكر نابح اندح یقاحسز او - ۱ ۰.

 رسکسقال « شب لدبور : جلب ئنلا هل لاقف « توصلا نسح ناکو . ةشمَآ هل "لاقيت اح يلب ئن
 ءاسنلا ةفمض ىنعي : دات لاق« 7 راوقلا

 فراك : لاق كلام نب سنأ نع ةداتق یتثدح لاق ةبعش نع يج انثادح دادسم |نشزم - ۷۲

 ءار هاندّجو "ناو « ءىش نم انيأر ام : لاقف ةحلط ىبأل رف قي هللا لوسر بكر رف « عرف ةنيدملا

 تبث و : لاق ءايلا تايئاب ةياوصو ءاي ريغب ضرامعملا نيتلا نبا دنع عقو ( ضيراعملا ) نیوتتلاب ( باب ) هلوق
 ىأ ةلعبمو نواب ةلوءفم نذوب ( ةحودمم ( هلوق حيرصتلا فالخ ضررمتلا نم وهو رذ یا ةياور ىف كلذك

 نم تعستا اذا اهضباىم ىف منا تحدتناو عسنا اذكب نالف حدتناو هتمسو ءىثأأ تحدن « عسقمو ةحسف
 ىف فنصملا هجرخأ ثيدح ظفل ةمجرتلا هذهو . بذکلا نع ىنذي ام عاسمالا نم ضيرادملا ىف نأ ىنعملاو « ةنطبلا
 ةرصبلا ىلا ةفوكتلا نم نيصح نب نارع تبحص : لاق ها دبع نإ فراعم نع ةداتق قبرط نم « درفلا بدالا و

 ىف یربطلا هجرخأو . بذكتلا نع ةحودنم مالكلا ضیراعم ىف نا : لةو ارقش هيف اندشنآ الا موي هيلع قآ اف

 « هاهوو اعوفم ةدانف نع رخآ هجو نم یدع نبا هجرخأو یا هلاجرو « ريكا » ین قارطاو « بيذهتلا »

 ثا دح نم اضرآ یدع نبا هجرخأ و كل ذک 42, رط ن٥ بش ىف یم ہہو هدئاوف ىف لماک نب ركب وبأ هچرخآ و

 ىف امآ : لاق رع نع ىدهنلا ناثع ینآ قيرط نم « درفلا بدالا و ىف فنصال و  اضبآ هاو دنسب اعوفم ىلع
 ضي را نم ضارعم م مدقأ اک امد وأ ءايلا تاپثاب ضرامااو ض: راعملاو ؟ بذکاا نم لسلا یکی ام ضب راعلا

 هل مالک ضارعتلا : بغارلا لاقو . ءىثأأ نع .ىثلاب ةءروتلا وهو ؛ خرما فالخ وه : یره وا لاق « لول اب

 . همزال دارملاو اهدحآ قلطب نامجو هل مالك: لاقي نأ لو الا و : تلق . رهاظو نطاب وأ  بذکو قدض ىف نارجو
 (قحسا لاقو) هلق . كلذ ىف هعمج ءزج یکبسلا نيدلا یقن خیشلاو ةيانکلاو ضي رعتلا نيب قرفلا هنع لاؤ لا رثکب امو
 هجرخأ لیوط ثيدح نم فرط وهو ۰ ىنا ةياود نم طقس قيلعتلا اذهو ؛ رووشملا ىعباتلا ةحلط ىبأ نبا وه

 نم مهف ةحاط ابآ ناف « حارتسا دق نأ وجرأو ؛ هسفن اده و لس ما لوق هنم ةجرتلا دهاشو . رانا ىف فنصملا
 « مونلاب رمشم ءافلا حتفپ سفنلاو « هانعمو نكس نزو زوهپم « أده و اطوت نال « قامت ضيرملا ىصلا نأ كلذ

 هنأ وجرأو » اوت كلذو « توم اب ةيلكلاب عطقنا هنآ ىه تداراو « هتفخ وأ هضم لاوزب رعشأ مان اذا ليلعلاو
 ةفداص ىهف ؛ ضزملا ما و ايندلا ددكسن نم حارتسا هنأ اهدارمو « ةيفاعلاب ضرحلا نم حارتسا هنأ هنم مرف « حارتسا

 « ةقداص اهنآ نظو ه ىوارلا لاق مث نف , ةحاط وبأ همبف ىذلا مالا قباط» ريذ كلذي اهربخو . اهدا رابتعاب
 دارملاو « رعشلا نم زوج ام باب و ىف هحرش مدقت دقو ةشجنأ ةصق ىف سنأ ثيدح ركذ مث. وه مہف ام رابتعاب ىأ

 ةدلط ىبأ سرف ف سنأ ثيدحو « كانه هريرقت مدقت اک ءاسفلا نع كلذب وک هناف ءريراوةلاب اقنر ء هلوق هنم

 ىبدحب دبشنسآ هناکو ¢ داپ جلا باتک ىف هوح رش مد داو ل ه رج 4ع رسا یآ € ارا هاادچ و 3 و ام دارااو
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 لاق . أمهنيب عماج ىنعمل هل عضو ام ريغ ىف ظفللا هملع لد ام نيب و ضي رعتلا نيب عماجلاو < ضي رعثلا زار سنآ

 : لاق ازئاج كلذ یار اف هنأاکف , راجلا نم لب ضیداعلا نم اسيا سرفلاو ريراوقلا ثيدح : رینلا نبا
 , عطقتب ال هنأ ىلا ةراشإ رحبلاب سرفلا یرج هبش : لاطب نبا لاق ٠ زاراب ىلوأ ةةبقح ىه ىلا ضيراعملا

 . زوج الف لطابلا ليصحت وأ قلا لاطب| نم كلذ سكع ىف اهلامتسا امأو « قحلا لصحم وأ لظاا نم صاخب ايف
 ةلغب ىأرف  نيملاب ةباصالا ريثك ىأ - انویع ةلهاب نم لجر ناك و لاق نیریس نب دمع قيرط نم ىربطلا جرخأو
 « هنم تلسف « فأ فا : لاقف « ماقت ىتح موقت ال تضبر اذا اهنإ : لاقف اماع رش یثغ « ا باف حيرشا
 اعا هنا ابممقب یح ىأ « ماقت ىتح » 4وقب حيرش دارآ ااو

 قع سیل هنأ یونی وهو « ءىشب سبل د ءىشلا لجرلا لوق یا - ۷

 « ریبکسل هناو ريبك الب ناب ذی : نر بقل ير ىبلا لاق » سابع نا لافو

 یبحان ربخآ باش "نیا لاق جب رج نا ان ربخآ ديزي ن ل انربخآ مال نب دم اشو - ۳

 هللا لوسر ممل لاقف « ناكا نع ملا لوسر سانآ لاس : ةشئاع تلاق » لوقي ةورع عمس هنأ ةورع نبا
 تعالت : هلل لا لودر كاقف « اةح نوكي ءىثلاب ًانايحأ ن وند مهناف هللا لوسر اب اولاق ۰ ءیشب اوسیل : هلي

 « ةبذکز ثام نم "رنک اف نوطاخيف  ةجاجدلا "رف هيلو نذأ ىف اهم ىلا امفاطخ "قلا نم ”ةملكسلا

 هلوق ۰ لوآلا : نیئیدح هيف رکذ ( قم سيل هنآ یونب وهو « «یشب سيل : ءىثلا لجرلا لوق باب ) هلوق
 باک ىف مدقت ثردح نه فرط اذهو ( ريكا هنأو ء ريبك الب ناب ذعی : نقل 2 ىلا لاق سابع نبا لاقو )

 ناب فعل امو , ظفاب بدالا تانك نم « رثابكساا نم ةممألا باب ۱ ق | را مدقآ و 0 ابا ه>رش مد و ¢ ةرابطلا

 6 باطلا باك رغاوأ ىف هح رش مدقت دقو ؛ ءىشإ اوبل نابكلا ىف ةهلاع ثيدح ىتاثلا . کل ةئاو 0 ريبك ف

 لمس هر E م ءىش مرق سوا ىأ ۰ بأ مله ند هن واط ام: م € ءیشب اوسوا « هلوف یەم : یاطقا لاو

 را تاع ام : ديدس ريغ الوق لاق وأ نةم ريغ المع لمع نمل لاقي اک وهو« ىحولا نع یخم ىذلا مب یناا لوف

 ريك لاقو . ابذک كلذ سيلو < ین ىف ةغا ابلا كلذي نوديرب مهنا : دازو هوحن لاطب نا لاو . ایم تلف ام

 ردقلا انه رک ذلاب دارلاو (ارو لم اید نكي مل رهدلا نم ني ناسنالا ىلع یا له ۱ لات هلو ف نبرسفملا ند

 مدآ هب دارملا لاق نم لوق ىلع نيط نم روص» وهو امل « هب ركذي ردق هل نكي | نکلر 6 اد وچ وم ناک یا فرشلاو

 سنا ةب داراا نا لاق نم لوق ىلع همأ ناعب ىف وأ

 ( تقلخ فيك بلا ىلإ نورظني الفآ ) ىل  ماوتو « ءامدا ىلإ تا مار اپ - ۸
 « ءامسلا ىلإ هار "ىنا مقر » ةشئاع نع ةكيام ی نا نع ولأ لاق

ka 114نہ ی شو  a7 1 8 كتم(“ لو باش نا نع ليقع نم هولا =  



 بد لا باتک - ۳۸ ه3

 انأ اميبف « یحولا ىعغرتف من: كوقي و للا لوسر حمس هنأ نا دبع نب راج ينريخأ » لوقب نر ردبع

 نيب ”ىمرك ىلع دعاف ءار ىنءاج ین "كال اذاف ءامسلا ىلإ یرمص "تسفرف « ءايسال نم ات وص تمعس ىثمأ

 « ضرالاو ءامسلا

 نبا نع» ببرک نع كبرش یربخآ لاف ررفج نب دمع انثادح جرم ىبأ نبا اشو - ۰

 هضعب وأ رخالا ليلا ثلث" ناك املف « اهن یو ةنوميم تيب ىف تب لاق امهنع هلا ضر سابع

 « ( بابلالا ىلوأل ,تاءال راهملاو لیلا فالتخاو ضدالاو تاوامسلا قاخ ىف "نإ ) أر قف ءامسلا ىلإ رظني دمق

 داذو «رذ فال اذك (تقلخ فيك لبإلا ىلا نورظن النآ ر) ىلاعت هلوقو « ءامسلا ىلإ رصبلا عفر باب ) هلوق

 ىف ءاجام ىلإ راشأ فنصملا نأكو « ةمجرتاا نم دارملا وه ردقلا اذهو < تمفر فيك ءایسا ىلإ و ) هريغو لیصالا

 ىربطلا هج رخأ اک ءایسلا ىلإ هرصب عفري نأ هرك نم ىلع درلا ىراخبلا ضرغ : نيتلا نبا لاقو . كلذ نع یمن
 عقر رد ىلا حص معن ٠ امشخت ءامسلا ىلإ رظنبال ةنس نيعب رأ ثكم هنأ یلسلا ءاطع نعو یمیتلا هاربا نع

 مهئالص ىف ءایساا ىلإ مراصبأ نومفرب ماوقآ لابام» هعفر سنأ نعةالصلاف مدقت اك ةالصلا ةلاح ىف ءایماا ىلإ رصبلا

 ةجام نالو هوم ةرعم نب راج نع ملل و « مرامبأ نفطختل وأ كلذ نع نيتنمل : لاق یح كلذ ىف هلوق دنشاف

 لاح صاع ىلا نأ نيثي دحلا نيب عملا قي رط لصاحو . نابح نبا هح و « عملت نأ و لاتو هون رمع نبا نع

 ركذو هب تزاتما ءايشأب باودلا نم اهريغ نود رکذلاب لبالا صيصخت ىف ريسفتاا لهآ ماکست دقو « ةالماا

 نيئيشو ىولملا قفالا نم نيئيش ركذ هنأكف .ةرهاظ ضرالاو ءامسلل اهتبسانف تبث ناف , باح مسا ا مهضعب

 نبا نع) یتایتخسلا وه ( بوبأ لاتر ) هلق . قساا ىلا ىلاعت هللا هقفو نم هب ريتعبام امهنم لك ىف ىلغسلا قفالا نم

 طقف ىنجمشكلاو ىلمتسملا نع رذ ىبال قيلعتلا اذه عقو ٠ ( ءامساا ىلإ هأر قي ىنلا عفر : ةشناع نع ةكيلم نأ

 ثيدحلا « ىرحنو ىرحس نيب و ىربو یاب ىف ی هللا لوسد تام ه هلوأ ثيدح نم فرط وهو « نيقابلل طةسو

 « بويأ نع ة ياع نب ل.ءامجا نع دمحأ اذكه هجرخأ « ىلعالا قيفرلا : لاتو ءامدلا ىلإ هرصب عفرف » هيفو
 نع ديز نب دام قيرط نم ةيوبنلا ةفولا ف فاصدلل مدقت دقو ؛ ليعامسا نع رخآ هجو نم نابح نا هجرخأو

 .یحولا ةرتف ىف رباج ثيدح ركذ مث . كانه قوتسم هحرش مدقت دقو ,ءامساا ىلإ هسأر عفرفو هيف نکل هماتب بوي
 ىف تب و سابع نبا ثيدحو « باتکلا لوأ ىف هحرش مدقن دقو « ءامساا ىلإ یرهب تمفرف ه هلوق هنم ضرغلاو

 باتک رخاوأ ىف « دجهتلا باب » ىف احورشم همای مدقت دقو « ءامءلا ىلإ رظنف » هلوق هنم ضرغلاو « ةن ومیم تب
 ٠ ٠ لسم هچرخآ ثيدحلا « ءامسلا ىلا هرصب عفریام اريثك فا لور ناک , یموم ىبأ ثيدح بابلا قو ةالصلا

 وبأ هجرخآ « ءامسلا ىلإ هرصب عفرب نأ راکب ثدحتي ساج اذإ زا هللا لوسد ناک » مالس نب هللا دبع ثيدحو

 لعأ هاو « ةالصلا ةلاع صاخ ىهنلا نأ عملا قيرط لصاف . دواد

 نیلاو ءالا ىف دوملا تكن نم اپ - 9
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 مم ناك هنأ ىموم أ نع ه نا وأ ایک لح ثايغ ن نابع نع یم و شی 5 ۰:49

 عتاتسب لجد ءا « نیطلار ءاملا نيب هب برضب در للي ”ىبنلا ر دب ىقو ةنیدلا ناطيح نم طئاح ی ىببلا

 "لجد حتفتسا من ةيجلاب هت ربو هل ت تحتنفف ( ركب وبأ اذاف « ت پهذف ٠ ةنجلاب هْرشَبو هل 'منفا هب "دلا لاقف

 ناکو - رخآ لجد حتفتسا مث . ةهجلاب ةترشبو 4 ”تحتفف « رحم اذاف ٠ ةنجلاب هرگیو 4 متنا : لاقت ءرخآ

 ”تحتفف « نابع اذاف تبهذف د نوكت وأ - هبيصت یر ىلع ةدجلاب هرشبو < ذا : لاقف - ساجف نکس

 « نامّتسلا هللا * لاق « لاق ىذلاب هنربخأخ « ةنجلاب هن رشبو « 4

 ییآ ثيدسح ه.يف رکذ « رثؤملا برضلا ةانثملاو نونلاب تكنلا ( نيطلاو ءاملا ىف دوملا تكن نم باب ) هلق

 نيب هب برد دوع ظفلب انه هدروأو ؛ هل مجرت اميف یهاظ وهو بقانملا ىف هحرش مدقت دقو فقلا ةصف ىف یسوم

 نب ناثعو ؛ قيدصلا ركب ىبأ بقانم ق «عکنی» ظفلب هدروآ و نيطلاو ءالا ىف یههشکلا ةياور قو « نيطلاو ءاملا
 ضعب ىف عفو هنأ یامرکلا کحو « ةثلثم هرخآو ةفيفخ ةيناتحت مث ةمجملا نيذلا رسكب دنسلا ف روك ذلا ثايغ
 هریغو مالكلا دنع اجماع داتعالاو اصعلا كاسم برملا ةداع نم : لاطب نبأ لاق , طاغ وهو ناثع نب يحم خسنلا

 دوعا اب دارلا تاكو « ةغلابلا ةجحلا هل  ینا لامتسا فو « مجعلل بصعتي نم ضعب ماع كلذ باع دقو

 دمی ال كلذ نأ ةمجرتلا هقفو :ىلف . ثيدحلا اذه ىف هب احرصم سیل ابياص أكوتي لب ىثلا ناك ىتلا ةرصخلا انه
 فالخم ,هيف هريثأت یضبال اميف هلمعتسيال مث ءىشلا ف رک فتا دنع لقاعلا نم عقب ام ] كلذ نال مومذملا ثبعلا نم

 وه كاذن , اداسف 0) | ميف ینلا ءانبلا ىف نوکن ةبشخ ىف اهلمعتيف نيكس هدب قو ركفتي نم

 ضرالا ىف هديب ءىشلا تکسنب لج راا اپ - ۰

 نب دعس نع روصنمو نابلس نع بش نع دم نأ 'نبا ان دح راشب نب ترم - ۷
 لمل « ةزانج ىف لكي ىنلا عم انك : لاق هنع فا ضر لع نع» "یملشلا نمحرا دبع ىبأ نع ةديبغ

 . الفأ : اولاقف . رایلاو ةنجلا 7 نم هدقم نم غرف دقو الإ ٍدحأ نم کنم سيل : لاقف « ردومب ضرألا “تكن

 « ةيآلا € قتاو 'ىطعأ ن ءامأف ) رسم لكف اولعا : لاق لک

 رسوم لكف اولا » بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح هيف ركذ ( ضرالا ىف هديب .ىثلا تكسي لجرلا باب ) هلوق
 « لسللاو ةروس ريسفت ىف قایسلا اذه نم ماب ییدحا) یضمو « ردقلا باتک ىف هحرش ىتأيسو « هل قلخ امل

 وه روصتمو شعالا وه « نامیلس نع ةيمش » دئسلا ىف هلوقو « دوعب ضدالا ىف تکش د هلوق هنم ضرغلاو

 ادام هشز هوقو امن هلرق نب سو شعب ل نايل دجو اذو « لءأتو رهصلا مچرمأم ظا 3 قالوب ةع ححصم لاق ( ۱)



 بدآلاباتك- پو ۱ 0۸

 3 شعالا نع »لاف هيف یراخبلا خيش راش نب ندم ند یفره نب نارع نع لععاالا هچ خآ دار « رمملا نا

 ىعدتلا وه نامیلس نا معز شد یامرکلا لهذو

 بج لا دبع حيبستلاو ريبكسلا ساب - ۱

 ةللس مآ "نأ » ثراحلا تب دنه ىنتثكلح *یره*زا نع "بیش ان ریخآ نا وبأ شرم - ۸

 « نعفلا نم ل زن اذامو نئازحلا نم هل زنأ اذام « هلا ناحب : لاقف هِي یبلا ظقبتسا : تااق اء ا یفر

 « ةرخآلا ىف ةيراع اهندلا ىف ةيساك بر . نیاصب ىتح - هجاوزآ هب لد را را خاو قون
a 0 02 ۷ ۰ ۶ ِ ۳۷  

 : تاق ۷ ٠ لا ؟ كءاسن تقاط : هک ودل "تاق 3 لاق رع نع » سارع نا نو رو ىأ نا لاقو

 € ريك 1 "وا

 - .* راک 9 هَ 5 7 كا هديب اش لو ۲" 1

 ناماس نع یخا یا لو لاق لیعاسا اي دح و 5 4 یره زلا نع بیش ان ربخا ناكلاوبأ اش همس ۰۱۳۹

 انآ 05 رب ۹ د یبلا جوز 0 تاب ةةيفص "نأ 2 نيبحلا ن "ىلع نع باهش نا نع قبتع ىبأ ی د۶ نع

 ةءاس هدنه تثادحتف  قاضمر نم رباوقلا رشلا ىف دجسملا ىف تکشُم وهو - ةروزت هم وللا لوسر تولج

 ما نکسم دن ىذلا ردجسلا باب تّدلب اذإ ىح « امیلقب لب وعلا اهم ماف باقات تماق من ءاشملا نم

 هللا لوسر ال لاةف « از م هل لا لوسر ىلع ا.انف راصنألا نم نالُجر اهب "مم هَ “يلا جوز لس

 نإ : لاق « لاق ام امهملع ربكو « هلا لوسراب لا احبس : الاق ۰ یخ "تب ةيفص یھ امنإ اک اسر ىلع : هيَ

 « اکبولق ىف نذقی نأ تيش ناو « ملا لوم .مذآ نبا نم یرجت ناطوشلا

 نم همز و هللا ميظعت هانعم ریکلاو حیبسنلا : لاطب نبا لات ( بجعتلا دنع حیبسالاو ريبكستلا باب ( هلوق

 ةف ف ی تفر ةيفص تب دو همق فنماا رکذر ۰ كلذ نم عشم نم لع درلا ىلا ندر یراخیلا نأك« كيج

 بیع قبرط نم هدروآ ۰ هللا ناحیع : الف 3 ةءفص ٣ اعر لع « 2 هللا لوسر ال لاق نيذآلا نيلجرا

 هلرقو؛ فاك_تمالا ی هحر مدقت دقو ؛ قيتع ىبأ نبأ ظفا ىلع هفاسو ؛ قيء ی نا قيرط نمو ةرمح ىنأ 7/1

 دادن الا نم وهو ىضارملا لغ اضيأ قلطت دقر , قاوبلا نه 5 دا رلا ةدح ولا مث ةمجعملا نیما ۳ 8 ر ارغلا رمل 0

 لوق ةئيرقب دوكذملا لوقلا نم بجعتلا « هللا ناحبس  اغوق امهدارم نأ رهاظلا نال هل مجرت اذ قباطم رهو
 ظقفاب فاکتعالا یف قيس دقو « لوعفلا فزع انه انيك« امبولف ف فذقي و هلوقو . قشر مظع ىأ » امر اع رکو 0

 . معلا ىف هحرش ضمپ مدقن دقو « نتفلا نم لزنأ اذام : لاقف عي یبلا ظقيقسا د ةملس مأ ثيدحو « ارش اكب ولق ىفد

 باذملا نع نئفلاب ربع اک فور ةمحر نازخر هل وةک ةح رلا نع ام رع ليق نئارخلا نم هلوقو « ناهلا ىف هیقب قانو

 اپ وح تف ىلا داليلا ¢ م ها / لارا U أ لع عاف اء هءالعإ نار# / دا لار, هيلا ةيدؤم بايم أ اهنال



 ثيدحلا 1۲۱۸ - ٩۲۲۱ ۹

 : « ةوينلا لئالد » ىف قولا هل ضرع: دقو . هعوقو لبق عقو lea رخآ ام ةلج نم وپف « كلذ نع ادت نفلا ناو

 تلق .ال : لاق ؟ كءاسأ تقلطأ » لاق ثيح ريع ثيدح رکذف هقا دبع نب هللا دج وه ( روث فآ نبا لاقو ) هلوق

 دقو « حاکنلا بات.ك ىف هحرش مدقتو , للعلا باتك ىف الوصوم مدقت ليرط ثيدح نم فرط وهو « رک أ هلل

 « بنج ناو اه ینا نقل د ةرره ىبأ ثيدحك بجوتلا دنع « هللا ناحبس » لوق ىف ةحبم ثيداحأ ةدغ تدرو

 ابلغ نع كير ىنلا لا ةأما نا د ةشئاع ثادحو . هيلع قمتم + سجنيال نمؤملا نإ , هللا نادبس د لاقف هفو

 نم لسم دنعو . هيلع قفتم عی دلا « هللا ينراح, : لاق ؟ فيك : تلاق ءار ىروطت لاق د هفو « ضبا نم

 ایهالک « اهتب زج اب هللا ناحبس لاقف د 4 ینا ةقان رحنت نأ ترذن ىتلا ةأرملا ةصق ىف نیصح نب نار يع ثر د

 نم كنا هل ليق امل مالس نب هللا دبع ثيدحك ةباحصلا نم ةعامج لوق نم اضيأ نيديحصلا قو غالب ىنلا لوق نم

 یا ريغ ةا ور ىف ةيفص ثيدح ىف عقو : (هيبنن) . « لمي ال ام لوقب نا دحال ىغبنيام . هللا ناحبس : لاق ةئجلا لهأ

 ثيدح بقع روكذملا ةيفص فیدح داريا لاطب نا حرش ىف عقوو , لوس هيف بطخلاو بابلا اذه رخآ ارخ قم رذ

 فد هدروأ اما لاقف هنع بليملا تاأس : لاقو ةجزال هتقباطم لکدنرا مث « هب الصم هلبف ىذلا بابلا ىف لع

 نأ ىلإ راشأ  ةبلس مأ تودع هاوقف « راتلاو ةن لا نم هذعقم نم غرف دقو الا دحأ کنم سيل د هيف لاق ثيح ىلع

 خسف نم ءىش ىف ففآ و . ها نارا نم حتفي امو لالا ىلع لناقتلاو اف ةيبسعلاو نتفلا راذل بارسا یرفآ

 اج رهاظ وهو بجعتلل هبکلاو حيبستلا باب ىف ةللس مأ ثيدح عفو الو « لاظب نبا لقنام قفو ىلع ىراخبلا

 ةيجرتلا ثيدحل قباطم وه اأو تجرا ثيدحلا ةقباطم دیغیال روکذاا بارجلاو « فاكتلا نم نفسم هل مجرت

 ۱ ةجرلاب قاعتيال امیف

 فاذا نع یپنا تاپ - ۲
 دبع نع ثادح "یدزالا نابهص نب ةبقع تعم لاق ةدادق نع ”ةبعش انث"لح مدا شم ۲۰

 هناو « دم ًاکحنب الو "دیصلا لتقبال هنإ : لاقو نذلتا نم هب ىبذلا یهن ؛ لاق ین لا لذغم نب هللا

 « "نسلا ردك و نيملا ًاقفي

 ىف ثيدحلا حرشو هنایب مدقت ؛ 8 اهدعب ةلمرلا لادلا نرکسو ةمجعملا حتفب ( فذحا نع ىهنلا باب ) هلوق

 ۱ خابنلاد ديصلا باتک
 سلیامل دا صاب - ۳

 : لاق هنع فا يضر كام غب سنآ نع نايلس اننادح "نایفس ان دح ريثك نب دج او - ۱

 اذهر « هلا "دم اذه : لاقف 4 ليقف , رخالا تا و امدحأ تشف گی ىنلا دنع نالجر سطع

 « یا دمت

 [ ۱۲۲۶ : يف هفرط - ۱۲۲۱ ثیفلا ]



“eبدآلا باتك - ۷۸ ۱  
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 نكلاو «هب يرصلا مالا توبثا هبوجو ىضتقي ثيدحلا رهاظو . هتيعورشم ىأ ( سطاملل دحا باب ) هلو
 ثردح ىف اک هق دما ىلع ديزبال هنأ ةفئاط نع هريغو لاطب نا لقنف هظما امأو « هبابحتسا لع قافتالا ىوونلا لقن
 : هيف لاقو رمع نبا نغ ىهنلا ءاج دقو لاق . لاح لک ىلع هب دا لوقي ةفئاط نعو « نيباب دعب قالا ةر ره ىنأ

 كلام ىبأ ثيدح نم قاريطلا دنعو ىذمرتلا دنع هلصأو « ىناريطلاو رازلا هجرخأ « جلي هللا لوسر انلع اذکم
 اک ةريره ىبأ ثيدح نم دواد ىفأ دنع هلثمو « لاح لك ىلع هلل دلا لقيلف كدحأ سطع اذا د هعفر یرمشالا

 ثيد» نم ىنسأأ نبال و « لاح لك ىلع هلل دحلا سطاملا لوقی » هعفر ىلع ثيدح نم ىتاسنللو « هيلع هيبنتلا أيس

 « لاح لك ىلع هت دما لقيلف مدحأ سطع اذا و هعفر دمبع نب ملاس ثيدح نم یااسنلاو دلو « هلثم بوبأ ىبأ

 دوعسم ناال ثيدح ىف كلذ درو : تاق . « نيملاءلا بر هق دمحلا لوقي » ةفئاط نعو « نيملاعلا بر هلل دملا وأ

 لاق ىلع نع« درفملا بدالا , ىف هدنمف نيظفللا نيب عما دروو « ىتاربطلاو ءدرفملا بدالا » ف فنصملا هج رخآ

 اذهو « ادپآ نذالا الو شرضلا عجو دحي مل ناك ام لاح لك ىلع نیلاملا بر هق دملا : اممم“ ةسطع دنع لاق نم د

 لع نم رخآ هچو نم ىناربطلا هجرخآ دقو , عفرلا كح هلف ىأرلا لبق نم لاقي ال هلثمو « تاقث هلاجر فرقوم

 « فیعض هدنسو « ادبأ هسرض كتشپ ملو ةرصاسخلا عجو نم قوع دمحلاب سطاملا رداب نم » ظفلب اعوفرم
 دحلا : لاقف لچرلا سطع اذإ » لاق سابع نبا نع هب سأبال دنسب ىناريطلاو « درفلا بدالا » ىف اضبآ فنصملاو

 قلعت ایف ءانثلا نم داز ام ةفئاط نعو « هللا كحرب : كلملا لاق نيم اعلا بر لاق ناف « نيملاعلا بر : كلملا لاق هل

 لجر سطع » تلا ةلس مأ نع هب سأب ال دنسب « بيذوتاا » ف ىربطلا رفعج وبأ جرخأ دقف ؛ اذدح ناك دمای

 ادح نيملاملا بر هت دما : لاقف ريخآ سطعو . هللا كمحرب مر ىبنلا هل لاقف < هلل دما : لاقف لر ىنلا دنع
 نم هریغو یذمرتلا هجرخآ ام هدي ؤيو ۾ ةجرد ةريثع مسن اذه ىلع اذه عفتدا : لاقف « هيف اکرابم اريثكاييط

 ا هيلع اكرابم هيف کرابم اييط ادح هن دمحلا : تاقف تسطعف کاب ىنلا عم تيلص » لاق عفار نب ةعافر ثيدح

 اهردتبا دما هدمب یمقن یذلاو : لاقف انأ : تلقف . اال ؟ ماکسعلا نم : لا فرضنا الف « یضر و ایر بع

 . هب سأب ال هدنسو ؛ برغملا ةروكذملا ةالصاا نأ نيب و ىتاربطلا هجرخأو « ام دعصي مهيأ اكلم نوثالثو ةعضب

 ةعكرلا نم هسأر مفر الف عقلي ىلا عم صف انك هيف امئاو ساطعلا ركذ هيف سيل نك ىراخبلا حیح ىف هلصأو

 مسملو . هحرشب ةالصلا ةفص ىف مدقت دقو  هوحنب حلا دمحلا كل ابر هءارو لجر لاقف « هدمح نمل هقا عمس : لاق

 |ریثک ادح هي دحلا , ريك أ هللا : لاقف سفنلا هزفح دقو فصلا ىف لخدف لجر هاج » سنأ ثيدح نم هريغو

 ناو ىناريطلا جرخأو ءابعفري مآ ابنوردتبب اكلم رشد ىنثا تیار دقل م هيفو ثيدحلا « هيف اكرابم ابيط

 تنك» لاق عفار ىبأ نع فيعض دنسب ىنلا نبا هجرخأو « هب سأب ال دنسب هوم ةعيبر نب صاع ثیدح نم ىنسلا

 تأ اذا لاقف لیربچ یاتآ : لاقف هتلأسف « همهفأ مل اثیش لاقف مات مث یدب لغ « سطدف لب هلا لوسر عم
 امأو « هل اروفغم اثالث یدبع قدص : لوقب لجو زع هقا ناف « هلالج رمل هق دا همركل هلل دا : لةف تسطع

 سطع » لاق یرکشیلا سيق نب كاحضلا قيرط نم « بمشلا » ف قهیبلا هجرخأ ام هيف دروف دخلا نه جراخلا ءانثلا

 هجرخأو « علل هلا لوسر ىلع مالسلاو : اهتمت ول رمع نبا لاقف ؛ نيملاملا بر هق دملا : لاقف رمع نبا دنع لجر

 يلع ةالصلاو هلل دما : اقف لجر سطع ه لات يذمراا هجرخأ ام هضراعيو « هوحن رع نبا نع رخآ هجو نم



 هيدحلا ٩۲۲۱ ۹۱
 ر اک ر ب ےک رک سس

 لاق « 5 هللا لوسز انلع اذكه سيل نکا و. هللا لوسر ىلع ةالصلاو هَل دا : رع نبا لاقف . كي هللا لوسر
 لاتو . رظن هيفو : ىراخبلا لاق . قودص وهو : تاق . عسبرلا نب دايز ةياور نم الإ هفر منال بيرغ : ىذمزلا
 سانلا نم ريثك هداتعا امل لصا الو . معأ هار دايز ةياور ىلع مدقتام قبلا حجرو اسأب هب ىدأ ال : ىدع نبأ
 وأ هقا الإ هلإ ال نأ دبشأ ىلا دما نم لودملا اذکو  نيماعلا بر هق دحلا هلوق دعب ةحتافلا ةءارق لاکتسا نم
 هنبا عمس ع نبأ نأ د دهاجم نع حیح دن «درفلا بدالا » ف فدصلا جرخا دقو ؛ هوركف دما ىلع اپ دقت
 شا ظفلب ةبيش یآ نا هجرخأو . دمحلاو ةسطعلا نيب ابامج ناط.شلا نا ؟ پآ امو : لاقف « بأ لاقف سطع
 لك ىلع رأ نيلاملا بر ديزب وأ هت دمحلا لوقي نأ نيب ريختب سطاملا نأ ىناربطلا نع لاطب نبا لقنو . بأ لدب
 . اروثأم نوكي نأ طرشب لضفا ءانث رثكأ ناكام نكسا . "یر كلذ لك نأ ةلدالا نم ررحتي ىذلاو « لاح
 لات ولو « هلل دمحلا هساطع بقع لوقي نأ سطاعلل بحتسي هنأ ىلع ءاملعاا قفنا « راكذالا » ف ىوونلا لاقو
 اهتركذ ىتلا راہخالاو « لاق اذک ؛ لضفأ ناك لاح لك ىلع هل بلا لاق ولف ٠ نسحأ ناكل نيملاعلا بر هل دمحلا
 . یمیتلا وه نامياسو ىروثلا وه ( نایفس انادح ) هلوق ٠ معأ هقاو مدقن اک ةولوالا مث ریختلا ىضتقت
 اهرسکبب و ىضاملا ىف ءاطلا حتفب ( سطع ) هلوق ۰ اسنآ تم یمبتلا نابلس نع ةبعش ةياود ىف ( ضآ نع ) هلوق
 نايح نبا هححو « درفلا بدالا» ىف فنصلا دنع ةر ره ىبأ ثيدح ىف ( نالجد ) هلوق . عداضملا ىف اخر
 نباو ليفطلا نب ماع اهمنآ دعس نب لهس ثيدح نم ىناربطللو , دمحي مل فيرشلا ناو رخالا نم فرشآ امهدحأ
 ىعيتلا نامیلس نع ناطقلا ىحي نع دمحأ ةياور ىف عقوو « ةلءمملاب یسخرسلو ةهجملاب ( تمشق ) هلوق هيخأ
 لاقي : اهريغو ديبع وبأو ليلخلا لاق ٠ تيمشتلا نم وهو ةلمبملا وأ ةمجملا ف كشاب « تمس وأ تمشف »
 نیسلاو نيشلا لمحت برعلاو « ةلمهملاب و ةمجعملاب تمشم ريلاب عاد لك ىرابنالا نبا لاقو « ةلمهملاب و ةمجعملاب
 یزا ریشلا نيدلا سم انخی اهعمج دقو ةدودعم عضاوم ىف وه لب ادراعم سیا اذهو . ها ىتم< دحاولا ظفللا ىف
 كلذك وه : ضايع لاقو « رثكأو ىلغأ ةمجملاپ تيمدتتلا : ديبع وبأ لاق . فيطل ءزج ىف سوماقلا بحاص
 دصقلا وهو تمسلا نم ذوخأم هنال ةلمهملاب هنأ رايتخالا : باع: لاقو . ةاورلا قو ةيبرعلا لهآ نم رثكالل
 برعلاو كيربتلا تيمشتلا :زازقلل لاقو « هحيجرت ىلا « ماملالا حرش » ىف ديعلا قيقد نبا راشأو . ميوقلا قيرطلاو
 « امملع تح د ةءطاغب ىلع وزن ةصق ىف ثيدحلا قو . هيلع كرب اذإ هيلع یو ةكربلاب هل اعد اذ هتمش لوق
 ىعرملا ىف لبالا تعم نم وهو حصفأ ةلههلاب تيمسقلا : لاق كلملا دبع ىبأ نع نيتلا نبا لقنو ٠ ةکرب اب اهل اعد اذ]
 هلأ ددحاو ريغ هلقن اذکو ةمجملاب وه اما لبالا تمس نأب هبقعتوو . كلمث ها عمج اذه ىلع هانعف « تحج اذإ
 هودع ءوسو اع صخشلا حرف وهو ةتامثلا نم ةمجعملاب وه لیفو « هلش مج ناب 4 اعد هتم ىنعم نوكيف ةمجعملاب
 وه تمشأ هژوسباد ناطيشلأ ىلع لخدآ هقا د اذإ هنأ وأ ءهب تمشي نم لاح ىف نوكي ال نأ هل امد هنأكف
 ىبرعلا نبا لاقو . ةمئاق ىأ ةتماش هل هللا كرخال لاقي . ةمئاقلا یهو ةتماش عمج تماوشلا نم وه ليقو ٠ ناطيشل اب
 سطاملا نأ كلذو ‹ عیدب وهو هيف یهلا او ساب مو نيظفللا قاقتشا ىلع ةغلاا لهأ ماكست « یذمرلا حرش ف

 ةمحر هللا ءاطعأ هانم » ناکا كمحر هل ليق اذإ هن أكف ۰ هوحتو قنعلا نم هب لصت امو هسأر ىف وضع لک لحن
 لك عجر هانمف ةلمهملاب تيمسقلا ناك ناف « رييغت ريغ نم هلاح ىلع مبقيو ساطعلا لبق لاح ىلإ وضملا كلذب اهب عجرب

 ىيابلا ف ۰ ۱۰ 6۳-۴



 بدآلا باتک ۷۸ 1۲

 امج ورخ نع هندب ماوق ام ىلا هعارق يا هتماوش هقا ناص هانعف ةمجمملاب ناك نإ و « ةماع ناك ىذلا هتم ىلإ وضع

 اذإ اهب عفتني یا امعاوق ةمالسب ةبادلا ماوقف ۽ هماوق ام ىلا هعارق ءىش لک تءاوشو : لاق , لادتعالا نع

 . اصخلم ها ردصو ننع نم هب لصتب امو هسأر یهو همارق اب يتلا هءارق ةءالسب یدالا ماوقو « تلس

 ظفلب هيلا راشملا ةريره ىبأ ثيدح ىف كلدك عقو « دمح مل ىذلا سطاعلا وه كلذ نع لئاسلا ( هل ليقف )
 مو اذه ؟تفش هللا لوسراپ : لجرلا لاقف و ظفلب نيباب دمب ةیثالا ةبعش ةيارر ىف اذنکو « فيرشلا هلأسف د
 ارفاك ناك هناف لیفطلا ن ساع وه روكذملا فيرشلا نأ دم نب لوس ثيدح ىنام ىلع ركعي دق اذهو « ىتةمشت

 رابتعاب لب دفدعم ديغ اهلا نوکر نأ لمتح و هللا لوسراب هلوقب ب ىنلا بطاخم نأ دميبف : هرفك ىلع تامو

 ىلسالا ليفطاا نب سماع ةباحصلا نف . دوکذلا ليفطلا نب اما ةصقلا نوکسن نأ لم و « نوملسملا هبطاخم ام

 قو « « ليفطلا نب ماع ىبع یئدح » یلسالا ةدرب ن هللا دبع هنع هاور ثيدحو ةباحملا ىف ركذ هل

 ىف نكي مل ناف « لب ینلا ىف ةيثرم هل دروو «ةدرلا باتک» ىف ةميثو هركذ ىدزالا لیفطاا نب سماع اضيأ ةبادصلا
 ,ىناريطلا مجعم د تمجار مث . نيذه دحأ نوكي نأ لمتحا روپشلا سماع هنآ یل لدبام دعس نب لبس ثيدح قايس

 نسرافلا بالك نب رفعج نب كلام نب ليفطلا نب ماع هنأ ىلع ةرهاظلا ةلالدلا دعس نب لهس ثيدح قارس ىف تدجوف

 دمش هيخأ نبا سطع مث » مالك ب ىنلا ةرضحب سيق نب تباث نيبو هنيب ىرجو ةنيدملا مدق ناكو ‹ روبشملا

 بیسلا وه نادکو ةن وعم رثپ ةوزغ ةصق هيف و « ثيدحلا « هل اسف « هتمشپ لف دمحم لف صاع سطع مث إب ىنلا هتهشق

 اذه ) هلوق . هريغو قحسا نبا اهركذ هوم ىف ةروپشم هل ةصق ىف ارفاک كلذ دعب ليفطلا نب صاع تامو « امف

 نأ مدقت دقو « كتيمنف هللا تيسن تنأو ؛ هترکذف هللا ركذ اذه نا » ةريره ىفأ ثيدح ىف (دمحم | اذهو هللا دم

 نم ىذالا عقدي شاطعلا نأ سطاعلا دملا ةيعورشم ىف ةكسم لا : ىميلحلا لاق . كرتا هب داريو قاطی نایسنلا
 اهنآ اذهب رهظیف : ءاضعالا مدت هتمالسب و ضلا ندعم ىه ىتلا باصءالا أشنم هنمو , ركسفلا ةوق هيف ىذلا غامدلا

 . ها عئابطلا ىلإ ال هيلا قاخلا ةفاضاو ةردقلاو قاخلاب هلل رارقالا نم هيف امل هت دحلاب لباقت نأ بسانف ةليلج ةممن

 نل عرش 13 تيهشألا نأ ثيدحلا قو < هيلع حاطب ل هنآ لمتحف هب درفنا هنأ ىبرعلا نبا ىعدأ ام ضعب اذهو

 ةلع نع لاؤسلا زا وج هيفو « هدعب ىذلا بابلا ىف هريرقت ىتأيسو ؛ هيلع ممب وهو : یرعلا نبا لاق , ها دح

 دمحيل دلا نقليال هللا دمح ( اذإ سطاعلا نأ هيفو ‹ ةعفنم كلذ ىف هل ناك اذإ امس الو لئاسلا اهنامبو محلا

 ضفخ نأ سطاعلا بادآ نمو . باب كلاث دعي هيف ثحبلا ىتأبسو ‹ رظن هيفو مهضعب هب لدتسا اذك « تمشیف
 انيمي هقنع ىولي الو : هيطج ىذؤيام هفنأ وأ هيف نم ودبي الل هبجو ىطغي نأو ؛ دحلاب هعفرب و هتوص سطملاب

 « ءاضعالل اجاعزا هعفر ىف نا ساطعلاب توصلا ضفخ ىف ةئكسملا : یرعلا نبا لاق . كلذب ررضتب الثل الام الو
 دقو « ءاوتلالا نم نمأي مل هسيلجل ةنايص هقنع یول ولو , هسيلج ىذآ “یش هنم ردب ول هنأ هجولا ةيطغت قو

 اذإ علت ىنلا ناك و لاق ةريره ىبأ نع ديج دنسب ىذمرتلاو دواد وبأ جرخأ دقو . كلذ هل عقو نم اندهاش

 نبا لاق « ىئاربطأ دنع هوسحنپ ره نبا تیدح نم دهاش هلو « هتوص ضفخو هيف ىلع هدي عضو سطع

 نم سفنلا مكسب سطاعلا بيدأتو ؛ نيبلملا نيب فيلأتلاو ةدوملا ليصحت تيمشفلا دئاوف نمو : ديعلا قيقد

 نيفاكملا رثک أ هنء یرمپال ىذلا بئالاب رامشالا نم ةيخرلا ركذ ىف ا« عضاوتلا ىلع لار , ربكلا



 :ثیدحا ٩۲۲۲ ¥

 ةربره وبأ هيف . هللا وك اذإ سطاعلا تیمش اپ - ۶[

 ذی وس نپ 8 واعم تعمم لاق اس ۳ ثعشألا اد ربرح نب نامل اشو - ۲

 « ضب را قدايعب ان ٠ میس نع اناهنو عبسب هاب بتلا انيسأ : لاق هنع هللا ر ءاربلا نع » نئرقم نبا

 نع انا مرفأ دارزو « مظل رو « مالسلا درو « ىأدنا .ةباجإو « نيطاءلا تومشتو ,ةزانجلا مات و
 « رایاو « سدتسااو «چارداار ريحا سبل نوو = بهذلا ةَ لاق وا = هذاا ما نع ا

 دقو « ملا نيمي ملو روكذما طرشلاب تیمهنلا ةيعورشم ىأ ( هللا دمح اذا سطاعلا تيمشت باب ) هلوق
 نآ تبدح ىف هلوف هديؤيو « بوجولا الا رهاظ : ديعلا قيقد نبا لاق « بابلا ثيدح ىف اک كلذب مالا تبث
 مسالا قح ۾ لسم دنع ةر ره ىلأ تبدح قو « هتمش نأ هعمس لسم لك ىلع قل » هيلي ىذلا بابلا ف ىذلا ةرب ره
 بجت سیخ و ةريره ىنأ نع رخآ هجر نم ىراخبللو , هتمشن هللا دم سطع اذاو و امف ركذف « تس ملسملا ىلع
 سطع اذا » لمر ىبأو دحأ دنع ةثئاع ثيدح قو. اضيأ ملم دنع وهو « تيميألا ام رك ذف « سما ىلع لس

 ذيخأ دقو « كلام ىنأ ثيدح نم قاربطلا دنع هوو « هللا كرر : هدنع نم لقيلو . هقدحلا : لقيلف 1

 ضر ةنإ انئالع نم :عاج لاو : ةرج ىبأ نبالاقو . رهاظلا لهأ روومج هب لاو« ةيكلا(لا نم نزم نبا اهرهاظب

 ظفلب و « هيلع لادلا « قحلا , ظفابو  خرصلا بوجولا ظفاب ءاج : لاقف نتسلا ىشاوح ىف مقلا نبا هارقو « نيع
 الو : لاق « ب هقا لوسد انآ » یاحصلا لوقبو « هيف ةقيقح یه ىلا سالا ةغيصبو , هيف ةرهاظلا « ىلع د
 اذإ ةيافك ضرف هنأ ىلا نورخآ بهذو . ءایشالا هذه عومب نودي ةريثك ءایشآ بوجو اوتبثآ ءابقفلا نأ بير
 بانل ا روهمجو ةيفنحلا هب لاقو ىبرعا نب ركب وبأو دشر نب ديلولا وبأ هحجرو « نيفابلا نع طقس ضعبلا هب ماق
 « ةيعفاشلا لوق وهو ةءامجا نع دحاولا "یزم و ۰ بحتسم هنأ ىلا ةيكلاهلا نم ةعاجو باهولا دمع بهذو

 ‹ ةيافكسلا ىلع هل وت ىفاثت ال برجولا ىلع ةلادلا ةحيحصلا ثيداحالاو « ىتاثلا لوقلا لیلدلا ثيح نم حجارلاو
 طقسب و حصالا ىلع ميمجا هب بطاخ ةياف.ك-لا ضرفف نیفلکاا موع ىف درو نار سطاعلا تيمششأب سالا ناف

 نأ لمتح ( ةريره وبأ هيف ) لوق . نيع ضرف هنوك ىفاني ةنإف میرم ىلع ضر هنإ لاق نم امأو « ضعبلا لءفب
 قح » هلوأ ىذلا ةريره ىبأ ثيدح هب ديري نأ لمتحو « هدعإ ىذلا بالا ف روكذملا ةريره بأ ثيدح ةب ديرب
 هللا لوسر انآ و ءاربلا تیدح فنصملا ركذ مث . هجرخأ السم ناو لبق هيلا ترشآ دقو « تس مسلما ىلع لساا
 مدقت دقو « ثيدحلا « سطاءلا تيمشآو « زئانجلا عابناو ٠ ضبرملا ةدايعإ ان مأ : میس نع انامنو ؛ عبسب ملي
 نأ هرهاظ ااو , ةمجرثلا ف ىذلا ليصفتتلا ءاراا ثيدح ىف سيل : لاطب نبا ناق . سالا باک ىف همظعم حرش

 هظفلب هرکذب نأ هل ىغيفي ناكو :لاق الا ةريره ىلأ ثيدح ىف ليصفتلا امهاو : لاق ۰ ميمعتلا ىلع تمشي سطاع لك
 هب دارلا نکل مومعلا هرهاظ ناك تاو ءاريلا ثيدح نأ ىلع لديل ءاربلا ثيدح هدمب ركذيو بابلا اذه ىف
 . لاق اذك . اهبيذهت نع ةينلا هتلعأ ىنلا باوبالا نم اذ هو : لاق , نودماحلا مهو ني.طاعلا ضعبب صومخلا
 دییقنلاب مجرا الاطف « حصل ىف یزاخزا هم لك اف لپ ةجرا هنو ست ال عینصاا اذه نأ عناولاو
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 ىف عفو ال امإ ةراشالاب صيصختلاو دبرقنا ليلد نم کیو ؛ ممت وأ قالطا نم بابلا تیدح ىاك صيصختلاو

 لا« ةريره وبأ هيف » هلوقب راشأ هنا بابلا اذه ق منص اك رخآ ثيدح ىف وأ هدروب ىذلا ثيدحلا قرط ضعإ

 كلذ نم هراثکا لدو « نيفرصتلا قدأ اذهو . دح اذا اع « سطاعلا تدمششتب سالا ديف نم هی. ىف درو ام

 ىخالا راثيإ ىف < هنرصت نسحو همهف قيقد نم كلذ ءاذعلا دع لب « هبیذجت لبق تام هنأ ال هنم دع نع هنأ ىلع

 مالا مومع نم صخ دقو . دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلا « ثيدحلا قرام حقت ىلع بلاطلل ابو نهذلل انش لجالا ىلع

 دواد وبأ جرخأ دقف رفاكلا ىلاثلا . درفم باب ىف سو . مدقق اك دمح مل نم لرالا : ةعامج سطاعلا تیمشتب

 حرب لوقب نأ ءاجد علي یا دنع نوسطاعتي دوهلا تناك » لاق ىرعشالا ىموم ىنأ ثيدح نم كاملا هدو

 ثلا ةفللا لهأ نم لاق نم لوق ىلا انرظن اذا : ديعلا قیقد نبا لاق« كلاب حلصي و هللا كيده لوقي ناكف هللا

 اولخدي مل ةحرلاب تيممشتلا صخ نم لا انرظن اذا و .تیمشقلاب سالا موع ىف رافكلا لحد ريخلاب ءاعدلا تیمشنلا

 اذهو : تلق . ةغللا ىف ظفللا عضو دييقت هنال بل اغلا ىلع هانب ةمحرلاب ءاعدلاب تيمشتلا صخ نم لماو : لاق

 صالا قلطم ىف نولخدي مبنآ لع لاد یسوم یا كيدل عرشلا ثيح نم امأو « ةعةللا ثيح نم هأشنأ حبلا

 « كلذ نم عنام الو نأشلا وهو لابلا حالصاو ةبادماب مه ءاعدلا وهو صوصخم تيمشت مهل نکلا : تيمشتلاب

فا ساطملا هنم ررکق اذا موك زلا كلاثلا . رافكلا فال ةمحرلاب ءاعدلا لهأ ماف نيملسلا تیمشت فالخم
 ىلع دار

 « درفلا بدالا وا ىف یراخیلا جرخآ نکل رثكأ وأ ةدحاو سطع نم لمشی تيمشتلاب الا رهاظ ناف ثالثلا

 كلذ دعب ناکامو 4 اثالثو نيتنثو ةدحا و هتمشپ د لاق رب ره ىلأ نع یزبقلا دیمس نع نال نب دمع قب رط نم

 نع ناطقلا ىح قيرط نم دواد وبأ هجرخأو , هنع ةنييع نب نايفس ةياور نم فوقوم هجرخأ اذکه « ماكز وبف

 ىلا هعفد الا هيلعأ ال » هيف لاتو نالجب نا نع تيما ةءاور نم هجرخأو « كاعأ تش , هظفلو كلذك نال نإ

 نع ركب ىلأ نب هللا دبع نع أطوملا فو . اضيأ نالي نبا نع سبق نب ىسوم هعفرو : دواد ربا لاق « كي ىنلا

 یردآ ال : ركب یآ نا لاق « كونضم كنا لقف سطع نا مث: هتمشف سطع نإ مث « هتمشف سطع نا د همفر هيبأ

بأ نب هقا دبع نع رمعم نع قازرلا ديع هجرخأو : ديج لسم اذهو « ةعبارلا وأ ةثلاثلا دمر
 لاق هيبأ نع ركب ى

 صاعلا نب ورمع قيرط نم ةبيش یآ نبا جرخأو « ماكز وف كلذ دعب ناك اف « اثالث هتمشف و
 ناف ۰ ثالث هوتمش »

 سطع م“ هتمشف هدنع ساطع الجر نا :ريبزلا نب هللا دبع قيرط نمو ءاضيأ فوقوم «هسأد نم جرخم هاد وف داز

 نمو « « ةثلاثلا ىف » لاق نكل هلم ربع نب هللا دبع قيرط نمو . اضيأ فوقوم « كونضم تنأ ةعبارلا ىف هل لاقف

ق نع رمعم نع قازرلا دبع جرخأو ؛ « حير وبف داز نان « ثالث هنيبو كئيب ام هتمش ه بلاط ىنأ نب ىلع قيرط
 ةدات

 هتمشي نأ ةنسلاف ام اتتم ساطملا رركت اذا «داكذألا» ف ىوونلا لاق « اثالث ساطعلا هيلع عباتت اذاسطاعلا تمشپ

 ىلا عمس» هنأ عوك لا نب ةلس نع ىذمرثلاو دولد ىبأو سم حیف انيور « تام ثالث غلبب نأ ىلا ةرم لکا

 ظفل اذه « موكرم لجرلا رها لوسد هل لاقق ىرخأ سطع مث قا كحرب هل لاقف لجر هدنع سطعو عقل

 هللا لوسر هل لاقف دهاش انأو ب یتا دنع لجر سطع م ةبلس لاق الاقف ىذمرتااو دواد وأ امأو 5 مل ةياور

 تلقلو همالک ما « م وکرم لجر اذه« هللا كمحرب : إب هقا لوسر لاقف ةثلاثلا وأ ةيناثلا سطع مش قا كر : خب

 هلا كحر نطاملا هل هرف ة:اعا نم يذمزنلاو دواد ىبأ ىلا هپسا یذلا و , هيلع عال اب هطخ اماع ةخس نم



 ۵ 1۲۲۷ ثيدحلا
 هجام ناو یاسنلاو امهیجرختسم ىف معن وأو ةناوغ وبأ اضيأ هجرخأ دقف « هنيب أس اک امجخسف نم ءىش ىف سيل
 قهيملاو هحيم ىف نابح ناو « ةليقاو م ويلا لمع » ىف اضيأ ميعن وبأو ىنسلا نباو ةبيش ىبأ ناو دحأو ىرادلاو
 لسم هنم هجرخأ ىذلا هجولا وهو هيب أ نع ةلس نب سايإ رع داع نب ةمركع ةياور نم مهلك « بعشلا د ىف
 ىذمرتلاو دواد یآ لا هيسن ام كلذکو ء ثودحلا ىف هنا كمحرب ةداعإ مهم دجآ دنع سیل و « ةتوافتم مهظافاأو

 ملسم قايس لثم قابلاو « سطع الجر نا » دواد ىبأ ظفل ناف. رظن هيف « ةثلاثلا وأ ةيناثلا سطع مث » امهدنع نأ
 ىبَأ لثم هدمب هركذ هناف « سطع مث » لوق ىلا ىوونلا هرکذ ام لثم ىذمرقلا ظفاو . ىرخأ لقي ل هنأ الا ءاوس
 لاقف كرابملا نا ةءاور ىلع هب لاحأف ناطقلا ىح اور نم هجرخأو هدنع كرابلا نا ةياور هذهو ؛ ءاوص دواد
 لاق ىدبم نب نمحرلا دبع ةياور ىف و . ناطقلا ىحي لاق ةبعش ةياور ىفو . موکزم تنأ ةيناثلا ىف هل لاق هنأ الإ ءوحت
 ضرع امف سيل ةروكذملا تاياورلا رثكأو رامع نب ةمركع نع هوور ةءارالا ءالؤهو « موکزم نأ ةثلاثلا ق هل
 ةياور نم ثيدحلا تدجو دقو « ةيئاثلا قو لاق نم ةءاور ىلع « ةئااثلا ىف و لاق نم ةءاور ىذمرتاا حجرو « 1
 لاق هقب رط نم رلا دبع ناو هفنصم ىف غبضأ نب مساق هجرخأ ام وهو « یوونلا هرکذ ام قفاوب ناطقلا ىحي
 دنع لجر سطع م ظفاب هرکذ ةمركع ان دح ناطقلا ی انثدح راثب ن دم انثدح مالسلا دبع ن دک اف لوح
 سطع مث » هيأ تيأر اذكه « موکر« تأأ : ةئااثلا ىف هل لاقف سطع 0 هتمشف سطع مث . هتمشآ ۳ ینا
 «موکزم لجرلا : می ىنلا لاقف ةئلاثلاو ةين اثلا سطع مث هظفل و ناطق ی نع دمحأ مامالا هجرخأ دقو « هتمشف
 هجام نبا هجرخأو « ىلوالا دعب تیمشقلا ركذ كرت ىلع رثكالا نكلا ثيدحلا اذه ظفل ىف ديدش فالتخا اذهو
 نم هلك شی دالا لمجو « موكوم وپف داز اف ؛ ال سطاها تمشي د لاق رخآ ظفلب ةمركع نع عيكو قبرط نم
 لاو ۽ هقامس ىف راع ن ةم ركع باصأ عی ةفااخمل عذأش ةباو یهو < تیم ثنا ورک دافأ و ىلا ظا

 ىفأ ثيدحل ىوق دهاش وف ةظوفح تناك ناف ‹ الاه هظفح ىف ناف اعيكو هب ثدح ال روكذملا ةم ركع نم كلذ
 ولف ءال مآ هساطع عباشت ءاوس هللا دح اذا ثالث ىلع دذي ملام سطاعلا تبمشآ ةيعورشم هنم دافتسيو ؛ ةريره
 5 مهل ربا رهاظو . رظن هيف ؟ دما ددمإ تمشز لمف ساطعلا ددمب دمحلا درك مث هيلع نماطهاا ةيلخل دمحم و عبات

 سطع اذإ , هظفاو ؛ ثالث دعب تيمشتلا نع یبنا ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم ىنسلا نباو ىلعي وبأ جرخأ دقو
 ققحتا مل لجر هيف : ىووذلا لاق « ثالث دما هتمشإ الو : موکزم وبف ثالث لع داز ناف . هسيلج هتم يلف مدحأ
 ةاور نم مهد: يسر دلارو ٠ قارملا دواد یا نب ناماس وه روكذملا لجرلا : تلق : حی ہدامسإ قابو . هلاح
 لاك . نومأم الو ةقثب سبل : ىئاسفلا هيف لاق « فيعض ینارما 4 لاقي هوبأو قئوم دحمو « هيب نع نامأس نب دمج
 : ر هللا لوسر لات » لاق ىباحصلا ةعافر نب ديبع نع ىذمرتااو دواد ىبأ ن ىف هانيود ىذال امأو.: ىوونلا

 ثر دح اذه : ىذمرنلا هيف لاق فيغض فیدح وق « الف تنش ناو هتمشف یشش ناف داز ناف «االث سطاعلا تمشي ۰
 فصو امآو « فضا ةبارفلا نم مزلب ال ذإ « ديحي سيل فهضلا هيلع هفالطا : تاق . لوپج هدانسإو  بیرغ
 مسا ريبغت هتياود ىف عقو امت]و « نوقثوم مهمظعم ناف دانسالا لاجر عج درب ملف ال وب هنوكي هدانسا ىذمرتلا
 نم برح نب مالا دبع قيرط نم اعم ءاجرخأىذمرغلاو دواد ابأ نأ كلذو ؛ مهنم نينثا ماهباو ةتاور ضعب
 وأ ۳ دی همآ نع ةحلط 1 نب قاع 5 يج نع افق دراد نأ ةياور اما : افلتخا مث ‹ نمرلا دبع نب لی زب



 بدل باتك - ۷۸ ۹“

 نب مالسلا دبع و « هند أس اک لسم كلذ عم ثيدحلاو ؛ نسح دانس) اذهو « اهبأ نع ةعافر نب ديبع تنب  ةديبع

 نب يحم هقثو قامسأ نب ىحيو ؛ ءىث هظفح ىف قودص وهو یالادلا دلاع وبأ وه دزو حيحصلا لاجر نم برح

 نب ديبع اهوبأو « نيمباتلا تاق ف نابح نبا اهرکذو « ةحلط ىبأ نب تإ اج وز انا اتع ىور ةديح همأو نيعم

 لاقو . هعامس حصي لو : لاق « نكسلا نبا هلاق « ةيؤر هلو 9 ىنلا دبع ىف دار «وکل ةباحصلا ىف هوركذ ةعاقر

 نب رع نع امیفف ىذمرتلا ةءاور امأو ءامهريغو ىئاسنلاو ىذمرتلا دنع ها زع هثيدحو ةلسيم هتباور : ىرغبلا

 دانسا هنا لاق مث نف رظنلا نمم ل ةنأكو « اهابأ الو همأ مسي مور يع ءامع اذک اهببأ نع هما نص ةحلط نا نب قامسإ

 یسلا ناو نایفس نب نسحلا هج رخآ دما ؛ رع ال قحا نب ی باو لا ناو ؛ لوهج# سبل هنأ نين دقو لوبجم

 لاقو ؛ دمتعملا وهو كش ريغب ةديح : اولاقو « تا نب یعاولأقف برح نب مالسلا دبع قيرط نم مريغو میم وبأو

 وآلاف « سيلجلل ذدوتو ةلصو ريخ ءاعد هلال هب لمعلا بحتسب نکسل ل وبجب هيف ناک ناو ثيدحلا اذه ىبرصلا نبا

 دعب موکزم تنآ لاقب و انا تمشي ةنأ ىلع ةعار نب ديبع ثيدح لد : ىبلا دبع نا لاقو . ما لاو ةب لمعلا

 نأ لوقي له اوفلتخا ءايلما نأ یبرملا نبا نع ىرونلا کح مث . ىلوأ ام لمعلاف اهوبق بحب ةدايز یهو « كلذ

 تال كنا هانعمو : لاق ةثلاثلا ف حيحصلاو « لاوفأ ىلع ؟ ةءبارلا وأ ةل لا وأ ةن اثلا ىف موكزم تنأ هساطع عباتت

 بابلا ىف هريرقت أيس اک ندہلا ةفخ نع «یشاذآا دومحلا ساطعلا نم سیلو ضرم كب ىذلا نال !هدمب تدسلإ نمي

 الق « هريغ نم ءاعدلا ىلا جوحآ ال ىلوالا قبرطب تمشي نأ یفینیف اضم ناكاذاف ليف ناف : لاق « هيلب ىذلا

 قیقد نا ركذو“ ةيفاعلاب لسلا لسما هاعد سنج نم لب سطاءل عورشم ا ءاعدلاب ال همالب هاا هل یعدب نکل مسن 1

 « .افشااب هل وعدیف موكرم هلأ فرعي نأ الإ ساطملا رركست اذا ته دآلا ر رك, : لاق هنأ ةيمفاعلا ضعإ ند ديعلا

 تد« ار سالا طة ا اذه دعو لاق : ماكرلا وهو ةلعأا حطوم ىف الإ رارک# یر موم نأ هر رقن و : لاق

 نود ةلملا وه روكذملا نأب هبةعتو , الصا اماكز ةب نأ لع نم تمشب ال نأ ىضتقي هب لیلعتا نال ماكرلاب ملا دنع

 لرق هنأ ك3 « ريركستلا دهب كرتلا ود لاملا لب « هتلع مومعب هيلع کا معيل كرتلا قلاعم وه للملا سيلو ليلمتلا

 مو نم صا نم عبارلا . رآرکستلا نع ةئشانلا ةقشلا ةيسانع ديأتيو لاق , موكوم هال تيمشتلا درك مولي ال

 هركسب ةنأ هلاح نم فرع نم نأ ىلا لمل لهأ ضءب بهذ : ديعلا قیفد نبا لاق ؛ تيمدقلا هركدب نم نيسطاملا

 ىف : اان ؟ كلذل ةنسلا كرتي فيك: لبق ناف ههرکب نم هل لهؤي نأ تیمش الالجإ تمشي ال هنأ تيمشتلا

 : ديعلا قيقد نبأ لاق . ةدايعلاو مالسلا ىف كلذ درطيو : لات . الف اهئع بغرو اپهرک نم امأف : اهبحأ نمل ةئس

 ىف ريكشلا ةضتانمو مالل الاثتما تمشیف هريغ امأف ءاررض هنم فاع نم الإ كلذ نم عننم ال هنأ یدنع ىذلاو

 وبف ةحرلاب .اعد تيمعتلا ظفا نأ هدي ورو : تاق . ت.هشتاا لالجا نم ىلوأ وهو « كلذ ىف هتروسل !رسكو هدام

 هناق « باعخ مامالاو ساعد نه اضیآ نات سو درعا قرقد نبا لاق سءاخلا . لءأ هقاو ناك نم انئاك للا بساني

 كرادت ناك ءال تاصاالا حجارلاو ؛ برطألا حجم نا تا ها الاب رمالا و رسط اما حث نم تیمشتب مالا ضراعتي

 تيم دتا ریخت نيمتب لرف اذه ىلدو . بام مامالا و مالكا ميردتب ليأ نإ اے الو بيطحلا غارف دعب تيمشتلا

 كلذك Kk هةبطخ ىف رم امو دمخ املا ساما ماا ناک ول ؟ ةراشالاب تیم هل عرشب وا املا رشي ی

 لاح ىف هساطع دنع ناک نم یاسر نأ نکع نم رفدأ اا ٠ هجا عرش نآ عما الف فی الأ فنوف دح ناو
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 كلت ىف دمش فلا ولف « تمشيف هللا دمح مث رخؤيف ةعامجا ىف وأ ءالخلا ىلع ناك اذا ا « هقا ركذ اهيف هيلع عفت
 رظأ هيف ؟ تيمشتلا قحتس لم ةلاحلا

 بالا نم هرکی امو ؛ ساطُملا نم بحسب ام اپ - ۵
 ىأ نود هيبأ نع ی ريقملا لمس ای دح بئز نآ "نیا ان دح ساپا ىبأ ی مدااشم بم ۳

 قهر نو ۳ ۳ ۳ و + رم ز 3 دو ص . سم
 ىح هللا د. سطع اذف « بؤاثتلا هركيو ساطءاا بم هللا نإ :لاق کی ىبلا نع هنع هللا یضر ةريره

 تلبسض ءاه : لاق اذاف « عاطتسا ام هدرا « ناطيشلا نم وه امنا بؤاثتلا امأو . هتمشي نأ همس لسم لك ع
 « ناطيشلا هنم

 امجف ةهارگلاو ةمحا ىم: ىباطخلا لاو ) بؤاثتلا نم هرکس امو ۽ ساطماا نم بسا ام باب ( هلوق

 فال وهو عیشلا ق ةي اغلا مدعو ماسلا حاتفناو نديلا ةفوخ نم نوکر ساطءعلا نأ كلذو 0 امس ىلا فرصم

 یعدتسب لوالاو « هيف طيلختااو لک لا ةرثك نع اغشان نوكسي ام هلق و نديلا ءالتما ةلع نم نوكي هناف بؤاثتلا
 نع سابا ىبأ نب مدآ لاق اذکه ( ةرب ره ىبأ نع هيبأ نع یربقلا ديعس ) هلو . هسکع ىلع ىناثلاو ةدارعلل طاشنا
 دیزب و یما ايلا دواد وبأو ىقاسنلا دنع دم نب جاجحلاو « باب دعب قا م لع ن ماع هعبات و « بذ نآ نا

 « بذ نآ نبأ نع مهلك كاملا دنع ىدقعلا ماع وبأو ىليعامسالا دنع كلر دف ىبأ ناو ىذمرتلا دنع نوراه نبا

 كلذكو : ىما ايلا قررط نم میم وبأ هركذ اذكو « هپبآ نع د هيف لقي ملف قاسنلا دنع ديزي نب مداقلا ميفلاخو
 لقي ملو ةريره ىبأ ند یرقلا ديمس نع نال نب دم اور نم“ احلاو نايح ناو ةع زخ ناو یتاسنلا هجرخأ

 ىذا ىنعي ( ساطملا بح هللا نا ) وق . دمتعلا وهو « هيبأ نع و لاق نم ةياور ىذمرقلا حجرو « هیبآ نعد

 تيمشتلا ىف لیصفتلاو ساطملا یعوت ىف ممعتلا لمتح و « تيمشتلاو ديمحتلاب هيف رومأملا نال . ماكز نع اپ ال
 تباث نب ىدع نع ناظقبلا نأ قبرط نم یذمرتا جرخاف . نیسطاما لاوحأ ضمب صخم ام درو دقو « ةصاخ
 نع دهاش هلو « فیض هدنسو « ناطیشلا نم ةالصلا ىف بؤاثتلاو سامنار ساطعلا » لاق هعفر هدج نع هببآ نع
 « یذمزلا حرش » ىف ادخیش لاق ٠ اضيأ فيعض هدنسو فوقوم وهو « ساءذلا رک ذی مل نکل ىتاربطلا ىف دومسم نبأ
 ةالصلا لاح |ديقم هن وكلا بؤادتلا ةهارکو ساطملا ةبحم ىف بابا ثیدح یعب ةر ره ىنأ ثیدح أذه ضراعي ال

 هن وكب فصوم مل اا ساطعلا نإ لاقي دقو , هتالص نع هلغشيا لصلا ساطعلا لوصح ىف ناطيشلا بدسقي دسقف
 « عاطتسا ام هدريلف » دمي یأایس اک بؤاثتلا ىف ءاج كلذلو : بؤاثتلا فالخ هدر نكمي ال هنأل ةالصلا ىف اهوركم
 « ةالصلا ف ساطملا بح و بالا هركي هللا ناد ةر ره نآ نع ةبيش ىبأ نبا جرخآ و . ساطعلا ىف كلذ تأی لو
 غل ايال نأ سطاعلا بحتسپ امو .لعأ قاو فوقوء وهو اضرأ فعض هدنس قو یدع دج ثيدح ضرامي اذهو
 : ساطملا ةدش ام رکذف « فالع,شاا نه عبس و لاق ةداتق نع رمغم نع قازرلا دبع ركذ دقف ةسطعلا جارخ] ىف

 قبقد نبا لسةنو , دیمحتل اب سطاعلا ةردابم پایحتسا ىلع هب لدتسا ( هتمشي نأ هم لم لک ىلع نم ) هلو
 عرش نع ةلفغ هيف اذهو لاق « تم شا 1 هاچ اھ الو نکس ی 4 و ف فات نأ یه هنأ .ايلملأ شدا نع ديمأأ



 ىلا تناك » ىدزالا لوحكم نع « درفملا بدالا و ف یراخبلا جرخأو . سطاملا دمح ىلع هفقوت وهو تيمشتلا

 نأ ىلع هب لدتساو « هقا تدح تشک نا هللا كمحري ربع نبا لاقف دجسلا ةيحان نم لجر سطمف رع نا بنج
 له هدح الو هساطغ وه عمسپ مو هريغ تمشي نم عمس ولف 0 هدمح عمو نيطادلا عمس نم عرش ام] یسمشالا

 نیہ اب دعب هحرش ىنأيس ( بؤاثتلا امأو ) وق . ابیرف أيس ؟ هتیمشت 4 عرشب

 ؟ تنش فيك طع اذ| باپ - ۹
 فأ نع رابید نب هللا دبع ان ربخآ ةلس ىبأ ن زيزملا دبع انثدح ”ليعامسا ن "كلام شو - 4

 ةوغأ هل لفیلو « ل دما لقيلف ک دحأ سطع اذإ : لاق مر نل نع هنع فا ضر ةريره يأ نع » حلاص

 یاب حلصی و هللا [كيدهب : لقيلف « هللا كمحرت هل لاق اذاق « هللا كمحرت  هبحاص وأ

 « نایساا وه ( خاص ىبأ نع ) هلق ٠ ةحوتفملا ملا ديدشتو هلوأ عضب ؟ ( تمشب فيك سطع اذا باب ) ھوق

 دخلا لقيلف كدحأ سطع اذا ) لوق . یمبات نع ىعبات ةياور نم وهو « یراخبلا خيش الإ نویندم هلكدانسالاو

 رشب قبرط نم ىليعامسالاو « نادح نب ىح قيرط نم یاسنلا هجرخآ اذكو « یراخبلا خسأ عيمج ىف اذك ( هل

 قبرط نم « ةلبا و موب لمع و قو , ىلع نب مصاغ قي رط نم « جرختسملا » ىف ميعف وأو ؛ رضنلا ىبأ و لضفملا نبا

 زيوعلا دبع نع ليهامسا ن ىفوم نع دواد وأ هجرخأو ۰ ةملس ىبأ نب زب وملا ديع نع مهلك اص نب هللا دبع

 « ةياورلا هذه ريغ ىف هجولا اذه نم ةدايزلا هذه رأ لو : تلق . « لاح لک ىلع هلل ديلا لقیلف » ظفلب ةب روكذملا

 ىلا ةراشالا تمدقت دقو <« ىلصلا ىح عرشب هنأ هللا دم سطاملا ماب لدتساو . امك قلعت ام مدقن دقو

 كلام لاق هب و « مهدعب ةمئالاو ةباحصلا نم رولا لاق كلذبو « سطاعلل دا باب د ىف عفار نب هعافر ثيدح

 ىف كلذ عم دمحمو . ةضيرفلا ىف ال ةلفانلا ف عرشي كلذ نأ نیمباتلا رضعب نع یذمرقاا لقن و « دمحأو ىففاشلاو

 ثريدح كلذ عم بقعتم وهو هب ربحي الو هب رسب هنأ هدارم نوكي نأ « ىذمرتلا حرش » ىف انخبش زوجو : هسفن

 نم اهريغ وأ ةحنافلا ةءارق ىف نوکپ نأ نيب قرغي ممن . هيلع لِي ىنلا ركتي مو كلذب ريج هناف عفار نب ةعانر
 لسقنو « هسفن ىف دمح ةالصلا ىف سطاعلا ناب ةيكسلالا نم ىنرعلا نبا موجو « ابتءارف ىف ةالاوملا طارتشا لجأ

 اذكو ىوارلا نم كش وه (هبحاص وأ هوخأ هل لقيا و) هلوق . ولغ هناب هبت ټو غرفب ىتح دمح ال هنأ نون نم

 ( تا كاحرب ) هلو. مالسالا ةوخأ ةوخالاب دارااو كب مو « هوخآ 4 لقيلف » لع نب مصاع ةياور نم رثکال عقو

 ثيدحلا ىف لاق ا ةراشباا قبرط ىلع ارابخإ نوكب نأ لمتعو « ةحرلاب ءاعد نوكي نأ لمت : ديعلا قبقد نبا لاق

 بوس ليقاسملا ىف هل ةحرلا لوصح سطاعلا رشب تمشلا نأكسف ؛ كل ربط ىف ىأ « ها ءاش نا روبط و رخالا

 مل هانعم هب ديرأ اذا ظفألا نا یهو , ةدسعات ىلع ىنبني اذهو : لاق « هرضب ام تعقد اهن وک لالا ق هل اط وصح

 لئاةلا رضحتسي مل ناو« بلاغاا ىلا فرصلا قلطأ ناو , هيلا فرصأ | هلمتحم ىنعم ةب ديرأ ناو « هريغل فرصتی

 جرخأ دقو هدحو ءاغدلاب هصخم ها كبحرب هل لوقب : اولاقف موق اذه ىلا بهذ : لاطب نا لاقو . بلاغلا ىنعملا

 ٠ سطع مدآ هللا اخ امل و همفر ةربره یآ نم مصاع زر صح قب راع نم نار نبا هدر « بمشا » ىف یبا



 ثقي فیل
۱ 3 4 ° 

 هللا انحرب لوقي » لاق دومسم نبا نع ىربظلا جرخاو « هللا كمحرب : دیر هل لاقف « هق ديلا : لاق نأ هر همملأف

 , بأ نع حيمص دنسب « درفلا بدالا و ف ىزاخبلا جرخأو ٠ هوحن رمع نبا نع ةبيش ىنأ نبا هجرخاو < م ايإو

 نع عفان نع أطوملا فو « هقا كمحرب . رانلا نم ماياو هقا انافاع : لوقي تح اذا سابع نبأ تعم د مجاب ةرمج

 قیقد نبا لاق « كلو انل هللا رفغيو مكاياو هللا انحرب : لاق . هللا كرحرم هل ليقف سطع اذا ناك » هنا رمع نا

 محري سيرا مهوق نم سانلا نم ريثك هداتعا ام امأ و . ةبطاخناب الا ىدأتن ال ةنسلا نأ هبدحا رهاظ : ديعلا

 وهو ن مالا عمج اندیسای هقا كمحرب هل لاقف اسير تعش هنأ ءالضفلا ضعب نه ىتخلب و « ةنسلا فالف اندس هقا

 وهو تم نمل الإ كلذ عرشیال هنأ هاضتقم ( علاب حلصیو هللأ ميد لغءلف هللا كمر هل لاق اذاف ) هلوق . نسح

 بهذر اذه ىلا روبجلا بهذ : لاطب نا لاق « هيف فلتخم اذهو ‹ تيمشتلا باوج وه ظفلا اذه نأو ؛ مضاو

 هجرخأو : تلق . امهريغو رم نیاودومسم نبا نع ىربطلا هجرخأو « كلو انل هللارفخي لوقب هنأ ىلا نويف وكلا

 هيفف لبق هيلا راشملا ديبع نب ملاس ثيدح ىف وهو دوعسم نبا ثيدح نم قاريطلاو « درفلا بهالا » ف ىراخبلا

 ىلعي ىنأو دحأ دنع ةعئاع ثيدح كلذ ىف ةريره ىنأ ثيدح قفاو دقو : تلق یو انل هللا رفنی لقيلو ۳

 ثيدحو رازبلا دنع رمع نبا تبدحو اضیآ ىناربطلا دنع ىلع ثيدحو ىتاربطلا دنع ىرعشألا كلام نآ ثيدحو

 نيب ريختي ةنأ ىلا ىعفاشلاو كلام بهذ : لاطب نبا لاقو . « بمشلا » ىف قبلا دنع بلاط ىبأ نب رفعج نب هللا دبع

 الا نسحأ امهنيب عملاو « ةرفغملا بلط ىلا جات فلکلا نال « ىلوأ ىناثلا : دشر نب ديلولا وبا لاتو « نیظفلا

 تيمشت هاب اوجتحا ءكلاب حلصيو هللا كيده. د لوقب تیمشتلا باوج نم اومنم نذلا نأ ىرطلا ركذو , ىدلل

 ىبأ زبخ نيب داضقال ذا هيف ةجحالو : لاق «یسوم ىنأ ثيدح نم دواد بأ حيرخت نم هيلا ةراشالا تمدقت اک دوهيلا

 ىف ىموم بأ ثيدحو تيمهتلا باوج ىف ةريره ىبأ ثيدح نآل  بابلا ثيدح ىنعي  ةربره ىبأ ريخو یمّزم

 سطعف نوملسلاو دوملا عمتجا : لاق ربع نبا نع « بعشلا و ىف قبلا هجرخأ امامأو « هقن تيمشتلا

 هللا کیده : دوهلل لاقو یایاو انحرب و ممل هللا رفغي : نیباسلل لاقن امیج ناقبیفلا هتمشن گل ىنلا

 . فیعض هللا دیعو ٠ عفان نع هيبأ نع داور یآ نب زيرعلا دبع نب هللا دبع هب درفت : لاقف . كلاب حلمیو

 نع لوقنم اذهو , نيملسملا رافغتسالا نوريال مهل جراوخلا بهذم روكذملا باوجلا نأب مهضمب جتحار

 :« درفاا بدالا » ىف هج رخ دعب ىراخبلا لاق « هب مالاب ربا توبث دعب هيف ةجح ال اذه لكو  ىمخنلا يهارب|

 ىف درو هوش حصأ وه: قهیلا لاتو . رابخالا تبثآ نم وه : ىربطلا لاتو . بابلا اذه ىف ىوري ام تيثأ اذهو

 ( ام نسحأب اويل ةيحتب متي اذاوإ) ىلاعت هللا لوقب هل جتحاو ةيفنحلا نم ىواحطلا هب ذخأ دقو . بابلا اذه
 بنذلا رتس ةرفغملا نال هللا كمحرب هلوق ىنعم ىلع تمشلا ديزي ال « مكلو انل هقا رفغ د هلوقب بيحب ىذلاو : لاق

 خاص بنذلا ةمقاوم نم الاس نوکب نأ هانعم ناف حالصالاو ةيادحلاب هل هئاهد فالخم . هيلع ةبقاعملا كرت ةجرلاو

 جرخيو ريخلا عمجأ نوكيف نيظذللا نيب بيجلا عممب نأ ةرج ىبأ نبا راتخاو : ىلوأ نوكيف لوالا قوف ومف « لامل ا

 سطع اذا ناكو هنأ ريع نان عفان نع » أطوملا » ىف كلام جرخأ دقو . ديملا قيقد نا هحچزو «فالخلا نم

 ةممل ميظع ىلع لیلد ثيدحلا فو : ةرمج ىبأ نبا لاق كلو ال هقا رفغي «مكايإو تا انحري : لاق هللا كمحرب هل ليقف

 ررضلا هن بهذأ هناف «هدبع ىلع هللا لضف ميظع ىلا ةراشإ هيفو « را نم هيلع بتر ام كلذ ذخؤي  سطاعلا لع هقا



 بدلا باتك - ۷۸ ۹۰

 ىف تايلاونملا معنا هذه عرشو « ريخلاب ءاعدلا دمب ريخلاب ءاعدلا مب هيلع باثي ىذلا دحلا هل عرش مث ساطللا ةممنب
 الام كلذ نم هل لصحم ىح هناء | ىف ةوق ةدايز ةريصإ هل باقب هآر نا اذه قو 0 اناسحاو هنم الطف ريسي نمژ

 یذلا لوسرلا بح نمو « هلاب ق نكي ملام كلذب هيلع معن ىذلا هللا بح نم هلخادب و < ةديدع مایآ ةدابعب لصح
 قوفب ام اذه نم ةرذ ةدايز قو : لاق ٠ هردق ردقب الام هتف هب تداج یذلا لملاو هدب ىلع ريخلا اذه ةفرعم تاج

 ةذخاؤملا ااو ء تاذخا وم اهلك تافالاو .البلا عاونأ : ىميلحلا لاقو . اريثكد جلا هو لامعالا نم هادع ام ريثكللا
 , هانمف « هللا كحرب : سطاملا لبق اذاف , ةذخاوملا عقت مل ةحرلا دبعلا تكردأو !روفغم بنذلا لصح اذاف « بنذ نع
 م نمو < بثذلا نم ةيوتلاو ةحرلا بلط ىلع سطاماا هيبنت ىلا ةراشا هيفو . ةمالسلا كل مودنل كلذ كل ها لعج

 مدس إل ىلاعت لوق ىنعم ىف ةديبع وبأ لاق ( من أش مكلاب ) هلوق ۰ « مكاو اذل هقا رضغ ه هلوقب باوجلا هل عرش
 مهنأش ىأ ( مهاب حلصبو

 هللا دمحم ل اذإ نيالا "تمشي ال اپ - ۷

 هبه فا يضر ًاسنأ تمعس » لاق یسیتلا نايل انثدح "ةبمش انث دح سايإ ىلأ نب مدآ نشرح - ۰

 لا لوسراي : لجراا لاقف « رخالا تمشي لو اهدحآ تشن < كي ینلا دنع رنالجر سطع : لوقي

 e لل دمحم و نا ل اذه "نإ : لاق ¢ یتشت او اذه "تمد

 هن اکو ءسطاملا دملا باي » ف ىضاملا سنا ثيدح هيف دروأ ( هللا دمحم مل اذا سطاملا تمشي ال باب ) هلوق
 درو نکا « اهف مومع ال لاح ةعقاو تناك ناو كلذ هل عقو ىذلا لجرلاب اصوصخع سيل و ماع كسلا نأ ىلا داشأ
 هللا دمح مل ناو « هوتمشف هقا دمش كدحأ سطع اذا و ظفلب یموم ىبأ ثيدح نم للم هجرخآ ابف كلذب مالا

 ىلا له نكل , هقوطنم وه : تلق . تمي مل هقا دمحم مل نم نأ ثردحلا اذه یضتقم : ىوونلا لاق « هوتمدآ الف
 اذإ هنأ هنم ذخویو ٠ هبحاص عمسب نأ تيمدتلاو دملا لقأو : لاق « ىناثلا ىلع روپمبا ؟ هبزنتلا وأ ميرحتلا هيف
 لات ىمصثالا دیبع نب ملا ثيدح نم امهريغو یاسنلاو دواد وبأ جرخأ دقو . تمشبال دحلا ريغ رخآ ظفلب قآ
 لدتسا و « ها دمحیلف عدحا سطع اذا : لاتو , كمأ لعو كيلع هب ىنلا لاقف «ٍکیلع مالسلا لاقف لجر سطع»
 دحلا عمي لو ةسطعلا عمس ول اك , هعمس مل ناو هللا دح هنأ عماسلا فرع اذإ دمح نمل تيمشقلا عرشب هنأ ىلع هب

 هنأ راثخلا : ىوونلا لاتو . دمخ سطع نا هب مالا مومعل تيمدشتا هل عرشب هناف سطاعلا كلذ تعش نم عم“ لب
 هريغو لاطب نبا هلقن اذدكو : یلق . هتمشب هنأ حجرو هيف انالتخا ىلرعلا نبا یکحو . هريغ نود هم نم هتمشي
 نم نيبو دمح نم تیمش نيب نوقرفب ال ةلبج سطاملا دنع نيذلا نأ لع نم ديعلا قيفد نبا ینئتسا و « كلام نع

 ءال وأ دح له ملهي ال هنال هدنع نم هتش ولو اذه تیمشت مدتمیف دمع هنأ لع نم ىلع فقوتم تیمشتلاو « دمحم مل
 ربا دبع نبا جرخآ دقو . هعمس نيح هتمشب نأ هل بحتسا هنع دعب نم هعمسف دحأ هتمش مو دحو سطغ ناف

 ءاج ىتح مردب اب واق یرتک اف دح ظشلا له اسطاع عمسف ةنيفس ىف ناك هنأ نتسلا بحاص دواد ىبأ نع ديج دنسب
 لهأاب :.لوقي الئاق اومعس اودقر ايلف « ةوءدلا باج نوكي هلمل : لاقف كلذ نع لئثسف ۰ عجر مث هتمشف سطاعلا ىلا



 ۱۱ ۱۲۲۵-٩۲۲۹ ثيدملا

 هركذي نأ دمحي لف سطع نم رضح نمل بحتسيو : ىوونلا لاق . مردب هلا نم ةنجلا ىرتشا دواد ابأ نا ةئيفسلا
 نبا معزو . فورعملاب سالاو ةحيصنلا باب نم وهو < یعخنلا ميهاربا نع كلذ تبن دقو « هتمشيف دمحيل دحلاب

 اذا هنأب هلوقل ىبرعلا نبا جتحا : تلق . هبابحتسا باوصلا لب معز اف أطخأو : لاف « هلهاف نم لبج هنأ ىبرعلا

 هعاقي]و الوأ هانرکذ ام : نيتلاهج عج هللا كحرب هق دولا لاقف اممیب عمج ولف : لاق « اهمزلي مل ام هسفن مزلأ همن

 نأ - یعازرالا هنأ هريغ یکحو - معلا لمآ ضمب نع لاطب نبا ىحو . سظاءلا نم دما دوبجو لبق تیمشتلا

 نبا نأكو : تاق . ها حر, : لاق , هتن دملا : لاق ؟ سطع نم لوقي فيك : هل لاقف دمع لف هدنع سطع الجر

 « ساماملل دما باب » ىف مدقت نکا دمح ملف سطع ىذلا رکذب مل مب ىنلا نال بابلا فبدح رهاظب ذخا برملا

 كرت ىلع هبیدأت دارآ لاطب نبا هيلا راشآ اک نوكي نأ لمعت نکل « كلذل كلذ كرت لملف « السم نكي مل هنأ لاحا

 ى.وم وبأ همهف ىذلا اذهو . تيمدقلا قحتسي ال دملا كرتب ىذلا نأو كىملا هفرع مث« هتيمشت كرتب دا

 هثیدح قاس اک « دم مل نم تمشي لو دمح نم تمث . علی ىنلا لمف ام لثم یاب ىنلا دعب لعفف ىرعشألا

 لس

 هيف ىلع هدد مضیلف بماثت اذإ ہا - ۸
 نع ةريره فأ نع » هيبأ نع "ی رعقملا ديعس نع بم ذ ىبأ نا انثادح ىلع نب ماع اش - ۰

 لک ىلع اف ناك هلا دحو ؟ادحأ سطع اذاف «بزاثتلا هرکسیو ساطملا بح هللا نإ : لاق و ينا

 مدیا عدحأ بماث اذاف « ناطيشلا نم وه ااف "بو امأو . هللا كمر 4 لوقپ نآ همس راسم

 « ناطيشلا هنم كجض بءاثت اذإ ک دحأ ناف « عاطتسا ام
 حرش » ىف انخ.ش لاق ء واولا لدب ةزمج « بدماثم د لمتسلل و یک الل اذک ( براثت اذا باب ) هلوق

 ناو ىراغبلا دنع عقوو ؛ زمهلاب ىجنساا ةياور قو ؛ واولاب ىذمرلا دنع یوبحا ةياور ىف عقو « ىذمرتا
 خن رثك أ ىف وه اذكو ؛ لاق ء واولابف لسم دنع امأو « دواد یآ دنع ديعنم یا ثيدح ىف اذكو ؛ زمحلاب دواد
 لق: الو تاعافت نزو ىلع تبءاثت لوقت : لاقو واولاب ةثوك ىرهوجلا رک-نآ دقو . رمح اب ابضعب قو « لسم

 نزو ىلع زه مث منعب .ابؤالا ممالاو اواو ةمومضملا ةرمملا نوبلقي دقو « زومهم اضيأ بژاثتلاو : لاف « تپواثت

 لاقيال : تباث لاقف تءءيت نزرب واو ريغب یالا نأب « لئالدلا د ىف مساق نب تباثو درد نبا مرجو « ءاليخلا

 . لدكو یخرتسا اذا بوئثم وف بن نم هلصا : درد نبأ لاقو ٠ ددشتلاپ بت لاق لب اففنع دلاب بءاثك

 ةرب ره ىبأ ثيدح هيف دروأ ( هيف ىل هدب عضیلف ) لوق . ربشأ دملاو ومحلاب و . ناتفل امهن] : دحاو ريغ لاقو
 هذه نم ةمجرتلا ىتب الطيف مفلا ىلع ديلا عضو لوانتی درلاب مالا مومع : یتامرگلا لاق . عاطتسا ام هدريلف ظفلب

 نع ملاص ىبأ نب لسیپس قيرط نم دواد وبأو لسم هجرخأ احرص هقرط ضمب ىف درو دقو : یلق . ةيثيحلا
 لثم يذمرتلا ظفل و « هف ىلع هديب كسميلف مدحأ ب.اثت اذا » ظفلب هيبأ نه ىردخلا ديعس بأ نب نحرلا دبع
 لاق ( ناطیشلا نم وه اماف بؤاثتلا امأو ) هوق . اببرف هحرش مدقق ( ناطملا بح هللا نا ) يوق . ةمجرتلا ظفا



 بمآلا باتك- ۷۸ ۲

 ایئاشم نأ نالا ىرب نأ بحي ناط.شاا نأ یا < ةدا رالار اضرلا ةفاضا يم« ناظ.شاا ىلا بؤاثتلا ةماضا لاطب نيا
 نأ انيب دق : ىبرملا نيا لاقو . بؤائتلا لمف ناطيشلا نأ دارملا نا ال . هنم كحضبف هنر وص اهف ریختن لاح ابن

 « هتطسا و هنال كللملا ىلا مرشا هبسن نسح لمف لك نأو , هتطسار هنا ناطيشلا ىلا عرشأا هبسن هورکم لمف لك

 هنع اونيو ءاذغلا لیلقت نم ساطءلاو ۰ ناطبهاا هلعسا ء كلذو لاکصلا هنع ًانب و .الت.الا نم بؤاثتلاو : لاق

 نع نوكي ذا تاوپشلا ىلا وعد هال ناطیشلا ىلا بؤاثلا فيضأ : ىوونلا لافو . كاا ةطساوب كلذو طاشنلا

 هلوق ۰ لک الا ىف عسو:لا وهو كلذ هنم داوتب ىذلا ببلا نم ريذحتلا دا رلاو « ةنالنماو هئاغرتساو ندبلا لق
 عقو ىالا نال ههفد كلب هنأ هب دارملا سيلو , هدر بابسأ ىف ذخأب ىأ ( عاطتسا ام هدریلف کدحآ با اذاف )

 . عراضلا یعع هيف یضالا نوكسي نأ یامرکلا زوجو « بءاث نأ دارآ اذا پءاث# اذا ىنعم ليقو « ةقيقح درب ال

 فیدح ىفو «ناطیشا هنم كه ه1 لاق اذاف» نالجت نبا ةياور ىف ( ناطرهثلا هنم كم بءاثن اذا کدحآ ناف ) هلوق
 « لخد ناطيشلا ناف عاطت-ا ام مظكيلف ةالصاا ىف دحا بءاتت اذا » هل ظل فو « لخدي ناطيشلا ناف » ديعس یآ
 ظفلب ةربره ىبأ نع هيبأ نع نحرلا دبع نب هالملا قيرط نم یذمرتلا هجرخآ اذکو . ةالملا ةلام هديق اذکه

 نب دمع قيرط نم فادنلا و یذمرتلو « عاطتسا ام مكلف كدحأ بماثن اذاف « ناطیشاا نم ةالصلا ف بؤائتلا »

 هيب أ نع ىريقملا دیعس نب ها دبع قيرط نم هج ام نا هاورو < هوحن ةر ره ىبأ نع یرقلا دیعس نع نال

 « ىذمزتلا حرش ىف انخيش لاق , هزم حب ناطرشلا ناف : یومی الو هيف ىلع هدب عضياف عدحا بءاث اذا , ظفلب

 لمح نأ لمتحيف ةالصلا اع هدبيقن ىرخألا ةياورلا ىف عقوو ۰ بؤائتلا قالطا اهف نيحيحملا تاءاور رثكأ
 ةالصلا ىف هتمارک نوكن نأ لمتحم و ٠ هنالص ىف ىلصملا ىلع شب ودقاا ف یوف ض رغ ناطيشلل و ‹ ديقملا لع قلطملا

 مالا ىف ديقملا ىلع لمح اما قاطملا نا : مبضعب لاق دقو . ةالصلا ةلاح ريغ ىف هركي ال نأ كلذ نم مولي الو « دشأ

 بالا مظك ىخبني : ىب رعلا نبا لاق « ىووالا حرص كلذب و « ناطيثأا نم هن وک اقاط هتهارك ديؤيو « ىهنلا ف ال

 . ةقلخلا ججوعاو ةئيملا لادتعا نع جورخلا ن نم هيف ال هعفدب لاوحألا ىلوأ ابن ةالصلا صخ اماو « ةلاح لك ىف

 هعم لسرتسب ىذلا باما هيش « ةلم لا نيعلاب هناف « ىوءيالو » هجام نبا ىف ديعس ىبأ ةءارر ىف هلوف امأو

 بؤاثتلا ىف طرفآ اذإ بئاثدملاو « ىوعيو هاف حتفیو هسأر عفري بلكلا ناف هل حابقتساو هنع اريفنت بلكلا ءا اومب

 هل وق امأو . ةلاحلا كف: ىف هقاخ هي وهب هل ةبدلم هريص هن ال . هنم كذب هن وك ىف كسلا ربظت انه نمو < هم اش

 یر ناسنالا نم یرج ناکناو وهو : ةقيةح هل وخدلا هب دارب نأ لمتحیف « لخدي ناطيشلا ناف و لس ةا ور ق

 لوخدلا نم ناطيهاا نکمتیف ركاذ ريغ ةلاحلا كلت ىف بئاثنملاو « ىلاعت هق ارک اذ ماد ام هنم نکمتب ال هنکمل مالا

 انکمتم نوكي نأ .یش ىف لخد نم نأش نم نآل « هنم نکشاا دارآ و لوخدلا قلطأ نوکب نأ لمت و . ةقيقح هيف

 اقبطن ناك اذا امو هونو فکلاب ىطغيف بؤاثنلاب حتنا اذا ام لرانقيف مفلا ىلع ديلا عضوب رمآلا امأو . ةله
 « دوصقملا كلذ لمح ام هوحنو بوثلا عضو مفلا لء ديلا عضو ینع» قو ٠ كاذ ببسب حاتفنالا نع هل اظفح

 ةالصلا لاح ىف دك أتي لب « هريغو ىلمملا نيب رءالا اذه ىف قرف الو , اهنودب بؤانتلا دنرب مل اذإ ديلا نيعتن اغنو

 نع كسب نأ ةالصلا ىف ناك اذإ بئائتملا هب رمز امو . هف لع هدي لصلا عضو نع ىبهنلا نم كلذ یاتسیو مدقن اك

 نيمباتلاو ةمركعو دهاجم نع كلذ وحن ةبيش ىنأ نیادنسآ و « هتءارق مظف ريغت البل هنع بهذي ىح ةءارفلا
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 مصآلا نب ديدي لسرم نم « خيرراتلا » ف ىراخبلاو ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ام ةيوبثلا صئاصحلا نمو « نرروبشلا
 ین بءاثت امد » لاق ناورم نب كلملا دبع نب ةللسم ىب_ط نم ىناطحلا جرخأو « طق هي یذلا بءاثت ام » لاق

 ىف عقوو . ناطيشلا نم بؤاغتلا نأ تبث ام كلذ دیو . قودص وهو ةياحصلا ضءب كرمأ ةيلسمو « طق

 لع هقاو « ناطیشاا نم هنآل < یطمشب ال ناك ی هنأ « عبس نبال ءافشلا د

 ةسمخ ابنم قلعلا « اثیدح نيسمخو ةتس و نيتئام ىلع ةعوفرملا تیداحالا نم بدالا باک لمتشا : ( ةهاع )

 فیدح یوس ام رخت ىلع لسم هقفاو  تبدح و هبدح اتئام یضهایف و هيف اغمررکلا .ةلوصوم ةيقبلاو نومي-و

 محرلا » تیدحو , « هقزر ىف هل طسبپ نأ هرس نم ٠ ةريره نأ ثيدحو ؛ نيدلاولا قوقع ىف ورم نب هللا دبع

 « « انحرا ميلا لاقف ییارعآ ماق د ةريره ىبأ ثيدحو « « ءىناكملاب لصاولا سيل د ورمع نبا فیدحو « « ةن

 « «اشحاف نكي مل د سفأ ثيدحو « « ةقدص فورعم لك رياج ثيدحو « هراج نمأي ال نم » حرش نآ ثيدحو

 نا ه ةفيذح ثيدحو « ةمآلا تناك نا د سنأ ثيدحو « « اننید نافرعي انالفو انالف ف نظأ ام ١ ةشئاع ثيدحو

 لاق اذا د ةرب ره ىنأ قییدحو « « هلا باتک ثيدحلا نسحا نا د دوعسم نبا تادحو « « اًدمسو الد ساناا هبشأ

 > .لتع نل » رع نأ ثيدحو « , بضغت ال » ةر ره نآ ثيدحو « هيف رمع نبا ثيدحو « « رفاكاي لجرلا

 یف قوآ ی نبا ثيدحو « نرحلا مما ىف هيبأ نع بيسملا نإ ديعس ثيدحو , دايص نبا ىف سابع نبا هیدحر

 ٠ قلعم اهضعبو لوصوم ابضعب ارثأ رشع دحأ مدمب نف ةباحصلا نع راثألا نم هيفو : لب ىنلا نبا م ,هاربا

 باوصلاب زعأ تار

 ناذگسالا باتک هلوأ ۽ رشع ىداحلا هيلو , رشاعلا .رجلا مت







 د ( یحاضالا بانك ۷
 بنعلا نم رخلا ۲ 6 هال - 0۵۱۵ متر ۱

NOTرا و رسبلا نم یهو رخلا رحت لا" ۳ ۹  
 عتبلا وهو لسملا نم رخلأ 4 0 ١

 بارشاا نم لقعلا رما امرخلا نأ قءاجاه ه 46ه . ةضألا ةلس و ۳
 همساريغب همسب و رخ لحتسب نميف ءاجام ٩ ۱ سانلا نيب یحاضالا مامالا زىق ۲ 4
 روتلاو ةيعوألا ىف ذايقنالا ۷ هد ءاسنلاو رفاسلل ةضضألا م 5
 فدرظلار ةيعوألا ف 5 ینا صیخر ۸ ۷ رحنلا موي محللا نم ىهتشي اه ۾ :

 ىبنلا دعب رحنلا موي یحخالا لات نم ه ۷
 ۱ رکو م ام را عیقن 4 ۲ ىبصملاب رحذملاو ىألا 5 4
 ةبرشألا نمركسم لك نع ىبن نمو قذابلا ۱۰ ۲ نينرقأ نيشيدكب يقلب ىنلا ةيحصأ ف ۷ ۹
 ناك اذل رةلاو رسبلا طاخيال نأ ىأرنم وإ ب |نم عذجلاب حض ةدرب هال قب هلوق مل ۲

 مادإ ىف نيمادإ لمجال نأو اركسم كدعب دحأ نع یرجت نلو زعلا
 اك مدو ثرف نيب نم نیلا برش ۱۲ ٩ م ی 3 نع 4 0
 ( نيبراشلل اغئاس اصلاح بک ید نم ۰ 84

 ءالا باذعتسا ۱۳ ۷6 دع دعب حلال و1 ٩
 داعأ ةالصاا لبق حبذ نم ۳۰ ٣

 ءاملاب نا بوش ۱: ۰۶ او مس لع مما نق
 لسملاو ءاوللا بارش ١٠١ ۷۸ 0 ملا دنع ريبكشلا و6 م

 اهات برشا 15 ۸۱ |. یش هلع مرح | خذیل هدم تعب اذإ او وم
 هریمل ی ۱۷ Ao اهنم دوزتب امویحاضالا مولنملکب ام ۷۳ ٩

 برشلا ف نمي الاف نم ألا ۱۸ م5
 برشآ نیم نع نم لجرلانذأتي له ۱۹ 5 ( ةبرشآلا باتك- ) ۷٤
 رک الا یلعمنا 01۳۹ - ۰0۷۰ مقر

 ضوملا ىف مرکلا ۲۰ مه | مالزالارباصن لاو سیااو رخلا انا ١ مم
 راپکلا رافصلا ةمدخ ۲۱ م. | ( هوبنتجاف ناطیشلا لمع نم سجر

1 



 ۱۷ نسر

 باب ةعفس باپ ةحفس
 ىنع اوموق ضبرلا لوق ۱۷ ۹ ءانالا ةيطغت ۲۲ ۸۸
 هل یعدیل ضیرلا یصلاب بهذ نم )4 ۹ ةيقسالا ثانتخا ۲۳ مو
 تولا ضیزلا ى ۱ ۷۷ ءاقسا مف نم برشلا ۲ ۰
 ضيرملا دئاعلا ءاعد ۲۰ ۳۱/۰ ءانالا ىف سفنتلا نع ىهلا ۲۰ ۲

 يضيرملا دئاعلا هوضو ۲۱ ۳۷[ ةثالث وأ نيسفنإ برشلا ۲ ۲٩
 ىملاو ءابولا عفر اعد نم مع ۷۲ بهنلا ةينآ قف برشا ۲۷ ۶4

 ( بطلا باتک- ۷۱۱ ۱ تین ۲۸ ۹1

 حادفالا ف برشا ۸ ۲٩
 هننآو علل ىذلا حدف نم برشا ۳۰ ۹۸
 ۱ 1 9 الإ ءادهقالزئأ ام ١ مه كرابملا ءاملاو ةكربلا برش مو ۱

 لجرلا ةأرملا وأ ةارلا لجرلا یواد له ۲ ۳۹
 ثالث ىف ءافشلا ۽ 00 ( ىضرملا باتك - ۷۰ را

Eلسملاب ءاودلا 4 ۹  
 لبالا نابلأب ءاوهلا ه ٠إ ضرما ةرافك ىفءاجام ۴ ١

 لبالا لاو آب ءاعبلا + ۲ ۰ ضرملاةلش ۲ ۰
 هادوسلا ةبحلا پب وم لو لو الا مث ءايبن الا هالب ساللا دشأ ۳ ۵۸

 ضيربلل ةئيبلتلا ۸ 5 ضیرلا ةدايع بوجو 4 ۱ ۲
 طلا € 08 هيلع ىمغملا ةدايع ه ۴

 ىرحبلا ىدنملا طسقلاب طومسلا ٠١ ۰ ۷ حیرلا نم عرصي نم لضف 6 ٩
 مجتح ةحاس ىأ ١) ۹ هرب بهذ نم لضا ۷ 6٥
 مارحالاو رفسلا قمجحلا ۱۲ ۰ لاجرلا ءاسنلا ةدايع ۸ ۷

 ءاذلا نم ةماجحلا ۱۳ ۰ ناینصلا ةدابع ۸ ٩
 سأرلا ىلع ةماجحلا )6 ۲ بارعألا ةدايع ۸ ٠١
 عادصلاو ةقيقشلا نم مجحلا ٠١ ۳ كرشملاةداع ۸۹ ١١

 یذالا نم قلا رب ومي |ةعاج مقصف ةالصلا ترض اضي م داع اذا ۱۲ ۰ ۰
 وکیل نملضفو هريغ ىوك وأ یوتکا نم ۱۷ ٤ ضیرلا ىلع ديلا عضو ۱۳ ٠

 دمرلا نم لحکلا و دمتالا ۱۸ ۷ بيحب امو ضی رمآ لاقيام 0۱ ١4
 ماذجلا وب 1 هم| داخالع درو ایشامو ايک ار ضب ملا ةهايع ۱۵ ۲

 نيملا ءافش نملا م. وم دتشا را هاسار ار رآ عجو ىل ضبرلا لوق ۴ ١١
 هودلا مإ 1 عجرلا ىف

 یون يب © 5١ 6 ۷۵ = م



 ره ۱۸

 باب  ةعفص باب  ةمفص

 لیعایسا نب ديبع اثدح . رحسلا هه ۵ هللا دبع انبخآ دمح نب رشب انئدح ۲۲۷ ۷

 آرحس نايبلا نم نأ ۰۱ ۸ ةرذعلا ۲۳ ۷
 رحسلا ةوجعلاب ءاودلا ۵۲ ۳۸ نوطبلا اود ۵۸ ۲٢
 ةمام ال ۳ ۱ نطبلاب ذخأي ءاد وهو . رفصال ۷۱ ۲٢

 یودصال ۰ ۳ بنجلاتاذ ۰ ۱
 ب ىتلا مم ف رکذیام ۰۰ 6 مدلا هب دسيا ريصحلا قرح ۲۷ ۰ ۳
 هنم فا اب ر ه ءاودلاو سلا برش ه+ ۷ ميج حیف نم یمآ ۲۸ ۰ ۶
 ننآلا نالا م ۲4 هم الت ال ضرأ نم جرخ نم ۲۹ ۸

 هاثالا ىف بايذلا عفو اذإ ه4 ۹ نوعاطلا ىف رك ذ ام ۲۰ ۷۸

 ( سابا باتک - ۷۷ ) نوعاطلا ىف اصلا رجأ ۳۱ ۲
 ی تاذوملاو نآرفلاب قرلا ۳۲۷ ٥

 او منا نم عیطقب ةيقرلا ف ظرشلا ۳۸ ۸ هدابعل جرخأ یتا هللا ةنيز مرح نم لق ۱ ۲ 0 3 كا

HS Aبايا فاهمهتلا + ۵  , 
 رانلا ىف وبف نيبعكلا نم لفسأام + ه١ ۲۲ سس تب
 ءاليخلا نم هول رج نم ها ۷ نی و

 بديملا رازالا + ۶۵ هش ساد انو
 ةدراا ب ۰ ةيفرلا ىف ثفنلا ۳۹ ۸

EE 1+وقلأف اذه یمیمقب اوبعذا ) صيمقلا سبل ۸ ۰  
 ( اصب تاب ىبأ هچو لع لجرلا قرت ةأرملا ىف 0. 51٠

٩ ۷ nهديغو ردصلا دنع نم صيمقلا بج  

٠١ ۲۸ eTرفسلا ىف نیکلا ةقيض ةبج سبل نم  
Eورغلا ف فوصلا ةبج ۱۱ ۸  
e eءابقلا وهو ريرح جورفو ءابقلا ۱۲ ۹  

 ا ةنابكلا 4+ 5

 ليوارسلا و6 ۷۲ نهطايشلا نكلد) لاعت هللا لوقو رحسلا 4۷ ۰۱

 مالا 10 ۵ ۳ 4 رحسلآ سانلا نولعي اورفک

 عنقتلا ۱۱ ۳ تا ولا نم رحسلاو كرشلا 4۸+ ۲

 رفقا ۱۷ ۷۵ رحسلا جرتتسي له ۷۲ 4٩



۹ 

 قب دف باب ٠ "نفس

 هل هم نب هللا دبع انلدح 4۷ ۸ ةلم شا و ةرمحلاو دورا ۱۸ ۰ ۰۵

 ما صف عم ۰۱ صئاخلاو ةيسك لا ۱ ۷۷

 ددحلا متاخ مو ۷۲ هامصاا لاتشا ۲۰ ۷۸

 متاخلا شن ۰۰ ۳ دحاو بوث ف ءابتحالا ۲۱ ۹
 رصنخلا ىف مناخلا ه١ ۵ ءادوسلاةصيخلا ۲۲ ۰ ۵۹

 هب بشکل وأ هىثلا 2 متخیل متاخلا ذاخنا ۰۲ ۵ رضا بالا ۲۳ ۰ ۸۱

 مريغو باتكلا لهأ ىلإ ۱ ضيبلا بايا ۲۷ ۰ ۲

 هفك نطب ىف متاخلا صف لمج نم ه۲ ۳۲۵ | تز وحب امردق و لاجرلا هشارتفا و رب رحلاسبط ۲۵: 6

 هماخ شقن لع شقنیال ه4 ۷ سبل ريغ نم ری ملا سم 754 ۱

 رطسأ ةثالث مالا شقن لعب له هه |٠۳۲۸ رب رطلا شارتفا ۳۷ ۲۹۱

 ءاسنلل متاخلا هو مس.[ ىمقلا سبا ۲۸ ۰ ۲

 ءاسنلل باخسلاو طالقا ه۷ ۰ حل ريرحلا نم لاجرلا صخرب ام مو ۵

 دئالقلا ةرامتسا ه۸ _ ۰ ءاسنلل ريرحلا م. ۰ ۷

 ءاسنلل طرقلا ۰٩ ۰۱ طسبلاو سابللا نم زوجتي تلي ىتلاناك ام ۳۱ ۵۸

 ناميصال باخسلا ١ ۳ ادب دج ايو سیا نأ یعدبأام ۷ ۴

 لاجرلاب تاهيوقملاو ءاسنلاب نوهبشتملا ٩۱ ۲ لاجرلل رفعزلا ۲۳ ۸

 تویبلا نم ءاسنلاب نيمدنملا جارخا ٩۲ ۳ رفعزلا برا ۲6 ۰۵

 برأشلا صف 4+ ۶ رحالا بوشلا سو . ۵

 رافظالا لقت ٠١ ۰۹ ءارا ةشيملا ۳۱ ۹
 ىلا ءافنعإ ۵ _ ۰۱ اهريغو ةيتبسلا لاعنلا جب ۷

 بیشلا ىف یک ذی ام ٩۱ ا یا لمللاب ادب ۳۸ ۹

 باضخلا ٩۷ ۸ یرسیلا لمن عز ۷۱ ۲٩
 دعا ٦۸ ۹ ةدحاو لمن ىف یئ ال ۰. ۹

 .دییلتلا هو ۰ لمن ف نالابق ۲ 4١

 قرفا ۰ ۱ مدأ نم ءارجلا ةبقلا 4# ۲۳

 بئاوذلا ۷۱ ۳ هوحن و ريصحلا لع سولجلا 4۳ ۵

 عزل ۷۲ ۳ بمذلاب درزلا 46 4

 اهدمب ابجوز ةأرملا بيبطت 7+ 35 بهذلا متاوخ 40 61

 ةيحللاو سأرلا ىف بیا ۷۵ ۳٩۰ ةظشا ماخ ۸ 4٩
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 صفسة  باب

۷۵ ¥ 

۷ ۸ 

۱۷۷ ۸ 

۷۸ FW 

۷۹ ۰ 

۸۰ ۰ 

۸۱ ۷۱ 

AY ۲ 

۸۳ ۲۳ 

۸۰ ۷ 

۸۵ . ۸ 

A ¥۹ 

N ۰ 

۸۸ ۰ 

۸٩ YAY 

٩۹. ۸۵ 

٩۱ ۲ 

٩۲ ۹ 

٩۳ ۴۱ 

44 ۴۱ 

۹ ۲ 

۹1 ۳ 

٩۷ ۳ 

٩۸ ۰ 
٩۹٩ ۵ 

۱۰۰ ۹ 

۱۰۱ ۷ 

۱۰۲ FA 

۱۰۳ ۵۹ 

 طاشتمالا

 امج وز ضن اجلا لیچرت

 نميتلاو ليج رأا
 كسلا ق رکذیام
 بمطلا نم بحس أم

 بيطلا دري مل نم
 ةر رذلا

 نسحال تاجانتملا

 رعشلا ىف لصولا

 ةمامقلا موب نيروصملا باذو

 روصلا ضقن
 ريواصتتلا نه ءىط ام
 ةروصلا ىلع دوعقلا هرک نم

 ر واصتلا ىف ةالصلا ةيهارك

 ةروص هيف اتيب ةكسئالملا لخدت الا
 ةروص هيف اتیب ل مل نم
 روصلا نعل نم

 خفن نأ ةمايقلا موي فلك ةروص روص نم

 خفانب سیل و حورلا اهيف
 ةءادلا ىلع فادئرالا

 ةيادلا ىلع ةنالثلا

 هيدي نيب هريغ ةبادلا بحاص لح
 لجرلا فلخ لجرلا فاددإ
 لجرلا فلخ ةأرملا فادرإ
 یرخالا ىلع لجرلا عضوو « ءاقلتسالا

 پاپ

 نمره
 طل ا سس ا اان ي

 ةف

 مقر ۷ ۴١ |

 ( ةيدااوي ناسنالا انيصوو ) ةلصلاو ربا
 ةبحصلا نسحي سالا قحا نم
 نوبالا نذاب الإ دهامب ال

 هيدلاو لجرلا بسپ ال
 هيدلاو رب نم ءاعد ةياجإ

 ابکملا نم نيدلاولا قوقع
 كرشملا دلاولا ةلص
 حدز الو ابمآ ةأرملا ۳

 كرشملا خالا ةلص

 محرلا ةلص لضف

 عاقل مث
 محرلا 4هب قزرلا ىف هل طسب نم

 هللا هلصو لضصو نم...

 *قاكملاب لصاولا سيا
 لسا مث كرشلا ىف هحر لصو نم
 ابلبق وأ هب بملت ىتح هريغ ةيبص كرت نم

 اهحذام وأ

 هتقناعمو هلسسقتو دلولا ةحر

 .رج 3ام ةحرلا هللا لعج
 همم لك أي نأ ةيشخ دلولا لتق
 رجحلا ىف ىصلا عضو
 ذخفلا ىلع ىصلا عضو

 ناعب الا نم دبعلا نسح
 ان لوعي نم لضف
 ةلمرآلا ىلع ىعاسلا

 نیکسلا لع ىعاسلا
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 مئاجلاو سانلا هر

 راجلاب ةاصولا

 هقئاوب هراج نمأي ال نم مث

 ارام ةراج نرقحت ال

 .ذوی الف رخآلا مويلاو هقاب نموب ناك نم :
 هراج

 با و الا برق ىف راوجلا قت

 ةقدص فرش لك

 مدلجلا بيل
 هلك سالا ىف قفرلا
 اضعب مهضعب نینمّولا نرامت

 اهنم بيمن ل نكي ةدس> ةعافش شش نم

 اهحفتم الو اشحاف عقيقي ىنلأ نيكي م
 نم هرکی امو . ءاخسلاو قالا ناح

 لخیلا

 هلهأ ىف لجرلا نوكي فيك
 ىلاعت هنأ نم ةذملا

 هللا ف بلا

 موق نم موق رخسي ال اونمآ نيذلا اجآ اي
 مهم اريخ اون وک نأ ىمع

 نا و بابسلا نم یپلب ام

 برا منطوق ومن سانلا ركذ نم زوج ام

 ریصقلا و

 کسضعب بتي الو ىلاعت هللا لوقو ةبيغلا
 اضمر

 راصا الا رود ريخ 2 ینل لوق

 بيرلاو داسفلا لهأ بايتغا نم زوجا
 رئابكلا نم ميل
 ةميقلانم ءركي ام
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 رورلا لوق اوینتجاو

 نيهج ولا ىذ ىف ليق ام

 هيف لاقي ام هبحاص وخآ نم
 حداعلا نم هرکب ام

 لب امي هيخأ ىلع ىنثا نم
 ءاتیا و ناسحالاو لدعلاب ساب هقا نإ

 و رقلا ىذ

 ربادتلاو دساحتلا نع ىهني ام

 نم اديثك اوبنتجا اوتآ نيذلا اهيأاي
 قلغلا

 نظلا نم نوکیام

 هسفن ىلع نمؤملا رټس

 ربكلا
 لعا ص هللا ل وسمر لوقو ةرچفا

 ثالث قوف هاخأ رجب. نأ لجرل

 یصع نل نارجملا نم زوحب ام

 ةركب وأ مو لڪ هبحام روزپ له

 ايشعو

 مدنع معطف اموف راز نمو ةرايزلا

 دوفولا لمت نم
 فللاو ءاخالا ۱

 كحضلاو مسبتلا

 عم اونوكو تن اوقتا اونمآ نيذلا اهيأاي

 بنکنا نع ىبني امو  نيقداصل
 خاصا ىدحلا ىف

 ىذآلا ىلع ربصاا
 باتل اپ سان هچوب مل نم

 لاق اك ون لی وات ھنب هاعآ رنک یم

 را هيض



 سرهف ۳۲

 باب يب جم
 رهداا اوبس ال ۱ العاج

 نما باق مرکما ام جلي ىنلا لوق ٠١ هللا مال ةدشلاو بضغلا نم زوج ا بو ۹
 ىأو ىنأ كادف لجرلا لوق ۳ بضغلا نم رذحلا ۸ ۷٩

 كادف هلا ینلمج لجرلا لوف 6 هالا ۷۷ ۱
 لجو رع هلا ىلإ ءایمالا بحأ ۵ یشش ام حنصاف یختسن ملاذا ۷۸ ۴

 اونتکست الو ىمساب اوم ےک ینلا لوق ۱۰۰ ندا ىف هقفتلل قحلا نم ايح سي ال ام ۳ ۰ ۷۹٩
 شکن اورسعت الواورسب م ىنلا لو ۸. ۶6
 نرحلا مما ۷ سانلا ىلإ طاسبنالا ۸۱ ۰۹
 هنم نسحأ مسا ىلا مسالا ليوحت ۰۸ ضانلا عم ةارادلا مله ۷
 ءاميث ألا ءامسأب یم نم ۹ نين رم رحج نم نموملا خدا ال ۸۳ 4
 ديلولا ةممست ۱۱۰ فيضلا قح Af هالو

 افرح هما ند صقنف هبحاص اعد نم ۱ هسفنب هايإ هتمدخو فيضلا ماركحإ مو هو
 لجرلا دلو نأ لبق یصلا ةيننكلا ۰: فیضل فلک مامطلا حص ۸ ه4
 یرخآ ةينک هل تناك إم بارت یاب یکتا رم یر | فيضلا دنع عزجلاو بضغلا نم هركسب ام هپ هی
 هللا ىلإ ءايسألا ضنبأ وي لكأت ین لكآ ال هبحاصا فيضلا لوق ء۸ هجم
 كرشلا ةينك ىو ورکا يك آلا تیم ۰ ريبكلا مارك] مك هم

 :بذكسلا نع ةحود:م ضيراعملا 5 لاؤسلاو

 یونی وهو .ىثب سیا .ىثلل لجرلا لوق ورپ یو هركي امو ءادحلار زجرلاو رهشلا نم ؤوحيام ٩۰ هپ
 قحب سيل هنأ هنم

 ءايسلا ىلإ رصبلا عفد ۱۱۸ ۰ نیکرشلا ءاجه ٩ ٩۱
 نيطلاو ءالا ىف دوعلا تكن ۱ هود رعشلا ناسن آلا ىلع بل اذلا نوكي نأ هركي ام ۸ ۵ ٩۲

 ضرألا ىف هديب ءىثلا تكسني لجرلا .٠١ یہ | نآرقلاو لملاو هللا ركذ نع هدصب ىتح ۱
 بجعتلا دنع حيهمتلاو ريبكستلا ١١) ۸ قلح یرقعو كنيم تبرت مب ینا لوق ۰ ٩۳۰

 فنخلا نع ىهنلا ۷۲ ۹۹ ارمعز ىف هاج ام ۱ ٩

 سطاعق دحلا ۱۲۳ هوو كليو لجرلا لوق قءاجام هه ۱
 هللا دمح اذإ سطاعلا تہمت ۱۲+ ¥1 لجو رع هللا بح ةمالع و45” ۷

 بؤاثتلا نم هرکی امو بحتسي ام ۱۲۵ ۷ احا لچرال لجرلا لوق ۰ ٩۷
 تمش فيك سلم اذا ۱۲ ۸ ابحر لجرلا لوق 4۸ ۷

 هلا دمحي ل اذإ سطاعلا تمدب ال ۱۲۷ ۰ ۰ ماب اب شانلا یعدب ام ۳ ٩٩
 هيف ىلع هدب عضيلف بماثت اذإ ۱۲۸ . ۱ ىسفن ےشپخ لقي ال ۴ ٠٠١


